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SUNUfi

Kad›n Hekim-Kad›n Sa¤l›¤› Kolu ad›na,
Didem Gediz Gelegen

Bir sa¤l›k kongresinin ad›nda “kad›n” sözcü¤ü geçiyorsa, kongrenin temas›, ana-çocuk sa¤l›¤›, üreme sa¤l›¤› ya
da ruh sa¤l›¤›d›r. Oysa, kad›nlar›n yaflant›lar› bu çerçeveye s›¤mayacak kadar büyük, derin ve  karmafl›kt›r. Do-
lay›s›yla sa¤l›k sorunlar› da…

Dünya Sa¤l›k Örgütünün tan›m›na göre sa¤l›k, sadece hasta veya sakat olmama hali de¤il, fiziksel, ruhsal ve sos-
yal aç›dan iyi olma halidir. Türk Tabipleri Birli¤i ve kad›n konusu ile u¤raflan pek çok ulusal ve uluslar aras› ku-
rulufllar y›llard›r , böylesi bütüncül bir yaklafl›m› sa¤l›k alan›nda hâkim k›lmaya çal›fl›yor. T›p e¤itimi gibi yo¤un
teknik bilgi edinilen bir süreçte bu yaklafl›m› kazanabilmek kolay de¤il. Ancak, mesleki de¤erlerin ›fl›¤›nda “iyi
hekimlik” yapabilmek ve kad›nlar›n sa¤l›k sorunlar›n› do¤ru de¤erlendirebilmek için zorunlu. Kad›nlar›n içinde
yaflad›klar› koflullar› görebilmek için ise al›fl›k oldu¤umuzun d›fl›nda, farkl› bir bak›fl aç›s›na ihtiyac›m›z var. 

Bat›da feminizm, özellikle radikal feminizm, kad›n bedeni, kad›n sa¤l›¤›, beden-sa¤l›k-nüfus politikalar›, sa¤l›k
sistemi içinde kad›n›n ezilmiflli¤i, t›bb›n bir kurum olarak elefltirisi, t›p-ataerkillik iliflkisi üzerine epeyce söz söy-
lemifltir. Sözün yan› s›ra, sa¤l›k alan›nda kad›n hareketleri ve örgütlenmeleri de var. Bunlar›n aras›nda, kad›n
sa¤l›¤› hareketini, kendi kendine yard›m (self-help) gruplar›n›, hâlen Türkçe’ye uyarlanmakta olan “Our bodies
ourselves” kitab›n›, feminist do¤um kliniklerini sayabiliriz. Do¤uda ise, ço¤unlukla kad›nlar›n uygulay›c› oldu¤u
geleneksel t›p hâlâ sayg›n. modern t›bb›n yan›nda flifal› eller ve ot-ilaçlar da kabul görüyor. Sa¤l›k sisteminin d›-
fl›nda açt›klar› kanallarla kad›nlar kad›nlara sa¤l›k yard›m› veriyor. 

Bizde, iki durumu da göremiyoruz. Ne geleneksel t›bba güven var, ne modern t›bb› elefltiren. Oysa t›bb›n içeri-
den ve d›flar›dan elefltiriye, yaflam veren taze nefese, yeni bir iklime ihtiyac› var. T›bb›n cinsiyet aç›s›ndan nötr
bir meslek oldu¤u, sa¤l›kç›lar›n cinsiyet ayr›mc›l›¤› yapmad›¤›, meslektafllar olarak kad›n ve erkek hekimlerin eflit
oldu¤u iddia edilir. Ne yaz›k ki, yap›lan araflt›rmalar bu ön-kabullerin do¤ru olmad›¤›n› gösteriyor. T›p, tarihsel
olarak, ataerkil bir örüntüyle kurumsallaflm›flt›r. Bu örüntünün egemenli¤ine son vermek, daha eflitlikçi, daha öz-
gürlükçü, daha insanc›l bir t›p iklimi yaratmak isteyen bizler, kad›n hekimler, yeni bir pencere aç›yoruz.

Kongremiz, öncelikle, bir buluflma noktas› olmay› hedefliyor. Farkl› yerlerde, ayn› duyarl›l›kla çal›flan sa¤l›kç›la-
r› birbirleriyle, ayn› zamanda, sa¤l›kç›lar› sosyal bilimcilerle ve kad›n hareketiyle buluflturuyor. 

‹lk kongrenin temas›n› “kad›na yönelik fliddet” olarak belirledik. Kad›na yönelik fliddet, acil önlem gerektiren,
önlenebilir ve yak›c› bir sa¤l›k sorunu. fiimdiye kadar, sa¤l›k çal›flanlar›n›n bir sa¤l›k sorunu olarak görmedikle-
ri, “özel yaflama ait” deyip uzak durduklar› bir sorun. Önlenebilmesi için konunun, sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan
benimsenmesi, öneminin anlafl›lmas› gerekiyor. 

Bu amaçla, kongrenin ilk günü kavramsal tart›flmalar yapmaya, fliddetin bir kad›n sa¤l›¤› sorunu olarak ortaya
ç›kt›¤› zemini anlamaya, dünyadaki görünümüne ve toplumsal dinamiklerine bakmaya çal›flaca¤›z. Bu sene Fü-
sun Sayek’in an›s›na bir oturumu kad›n hekimlerin deneyimlerine ay›rd›k. Hem kad›n sa¤l›¤› alan›na hem kad›n
hareketine eme¤i geçmifl üç kad›n›, Türkan Saylan, Leziz Onaran ve Ayfle Ak›n’› dinleyece¤iz. Gelecek seneler-
de deneyim aktar›mlar›n› sa¤l›k ekibi içinde kol kola çal›flt›¤›m›z, yoldafll›k yapt›¤›m›z di¤er sa¤l›k meslek men-
suplar›yla sürdürece¤iz. Birinci günü kongrenin, belki de, en ifllevsel bölümü olan atölye çal›flmalar›yla bitirece-
¤iz. Sonuçlar›yla bize yol gösterecek, ›fl›k tutacaklar.  

‹kinci güne ülkemizdeki durumun bir foto¤raf›n› çekerek bafllay›p, önce bu alanda çal›flan kamu kurumlar›n›n ifl-
birli¤i için birbirlerinden ve kad›nlar›n kurumlardan beklentilerini dinleyece¤iz. Sonra kad›na yönelik fliddeti bir
sa¤l›k sorunu olarak kavramsallaflt›racak ve yaflam hakk›n› savunaca¤›z. Bu ülkede, kad›na yönelik fliddetle mü-
cadeleyi uluslararas› kurulufllar, kamu kurumlar›, ya da sa¤l›k kurumlar› de¤il, kad›n hareketi bafllatt›. Mücadele
deneyimlerini, kad›n dayan›flmas›n›n bir biçimi olarak s›¤›nak olgusunu ve s›¤›naklar›n sa¤l›k örgütlenmesi için-
deki rolünü kad›n örgütleriyle birlikte tart›flaca¤›z. Kongremize beklentimizin çok üstünde bildiri baflvurusu oldu.

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”

4



Alandaki çal›flmalar›n artt›¤›n› ve kongreye duyulan ilgiyi gösteren bu sevindirici geliflme karfl›s›nda salonlar›m›z
yetersiz kald›. Ne yaz›k ki, bu nedenle, sözlü bildiri say›s›nda k›s›tlama yapmak zorunda kald›k. ‹kinci günün so-
nunda, sözlü bildiri sunumlar›yla efl zamanl› olarak, sa¤l›kç›lara yönelik “Aile ‹çi fiiddetin Psikososyal Aç›dan De-
¤erlendirilmesi ve Yönlendirme” kursumuz var.

Üçüncü gün, kad›na yönelik fliddet konusunda sa¤l›kç›lar›n kendilerini merkezde hissedecekleri bir gün. Kon-
feransta çal›flmalar›n nas›l bafllad›¤›n› bir yol öyküsü olarak dinleyece¤iz. Sonraki oturumda kad›na yönelik flid-
deti önlemek için üstümüze düflen görevleri, fliddetle mücadelede sistem ve model önerilerini, birinci basama-
¤›n, ebe ve hemflirelerin kritik önemini tart›flaca¤›z. Kongremizi atölye çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› duyurarak ka-
pataca¤›z.

Nail Nihal Ats›z afla¤›daki fliiri 1924 y›l›nda yazm›fl:
“Her fley olsun bir doktor olmas›n yeter
T›bbiyeye girmeye heves ederse bir k›z
Bizi taklid edeyim derken gülünç oluyor
‹nanmazsan ey Vatan t›bbiyelilere sor”

Bir hevesle… 
Bir inatla…

Sonunda gülmek için bu kongreyi yapt›k.

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”
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B‹L‹MSEL PROGRAM

1. GÜN (20 Mart 2008)

8.30-9.00 Kay›t

9.00-9.30 AÇILIfi
Hülya Biriken - TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu
Ayfle Ak›n - HÜKSAM
Sevil Gürgan - Hacettepe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Gençay Gürsoy - Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi

9.30-10.45 Aç›l›fl Oturumu 

Türkiye’de Kad›n Çal›flmalar›nda Sa¤l›k Nerede?
Oturum Baflkanlar›: Feride Acar, Didem Gelegen
Y›ld›z Ecevit (ODTÜ Kad›n Çal›flmalar› Anabilim Dal›)
Serpil Sancar Üflür (Ankara Üniversitesi Kad›n Sorunlar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi)
Ayfle Ak›n (Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi)

10.45-11.00 Ara

11.00-12.30 Panel-I

Kad›n Sa¤l›¤›na Genel Yaklafl›m: “Kad›n› Ne Hasta Eder?”
Oturum Baflkanlar›: Tomris Türmen, Meltem Çiçeklio¤lu
Toplumsal Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›
Aksu Bora
Toplumsal Cinsiyet-Sa¤l›k ‹liflkisi ve Türkiye’de Durum
fievkat Bahar Özvar›fl
Kad›n Sa¤l›¤›nda Ulusal ve Uluslararas› Politikalar
Nuriye Ortayl›
T›p Eti¤inden Feminist Biyomedikal Eti¤e 
Serap fiahino¤lu

12.30-13.30 Ö¤le yeme¤i

Nur Cano¤lu  D‹A Gösterisi: “Bir Kad›n Hekimin Objektifinden Dünya”
13.30-14.00 Konferans-I

Dünyada Kad›na Yönelik fiiddet
Oturum Baflkanlar›: Lale Taflk›n, Sedef Akdo¤an
Konuflmac›: Yak›n Ertürk

14.00-15.45 Panel-II 

Özel Alan Politiktir: Kad›na Yönelik fiiddet ve Toplumsal Nedenleri
Oturum Baflkanlar›: Ifl›l Ergin, Melek Demir
Kad›na Yönelik fiiddet Konusunda ‹deolojik Yaklafl›mlar  
Nazik Ifl›k
Milliyetçilik ve Kad›na Yönelik fiiddet 
Handan Ça¤layan
Medyada Kad›na Yönelik fiiddetin Yeniden Üretimi  
Nuran Bayer
Bir Kurum Olarak T›bb›n Kad›na Yönelik fiiddete ‹lgisi/zli¤i, Neden? 
fiebnem Korur Fincanc›

15.45-16.00 Ara

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”
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16.00-17.15 Panel-III

Füsun Sayek Oturumu
“T›bbiyeye Girmeye Heves Ederse Bir K›z…”
Oturum Baflkanlar›: Berna Ulu¤, U¤ur Ifl›k
Füsun Sayek için k›sa film gösterisi
Türkan Saylan
Leziz Onaran
Ayfle Ak›n

17.15-17.30 Ara

17.30- 19.00 Atölye Çal›flmalar›

Grup 1: Kad›na Yönelik fiiddet Aç›s›ndan Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n E¤itimi 
(T›p E¤itimi, Sürekli Mesleki Geliflim)
Kolaylaflt›r›c›lar: Figen fiahpaz, Dilek Aslan

Grup 2: fiiddete U¤rayan Kad›nlara Sa¤l›k Hizmeti Sunumunun Örgütlenmesi 
(1. Basamak, Adli T›p, Klinik)
Kolaylaflt›r›c›lar: Gamze Varol Saraço¤lu, Nüket Örnek Büken

Grup 3: fiiddete U¤rayan Kad›nlar için Koruyucu Hekimlik, Tan› ve Tedavi Yaklafl›mlar› 
Kolaylaflt›r›c›lar: Hülya Fatma ‹mamo¤lu, Aytu¤ Balc›o¤lu

Grup 4: fiiddete U¤rayan Kad›nlar için Sektörler Aras› ‹flbirli¤i Nas›l Olmal›? 
(S›¤›naklar, Emniyet Genel Müdürlü¤ü  Asayifl Dairesi, SHÇEK, SB, adli kurumlar)
Kolaylaflt›r›c›lar: Süheyla A¤koç, Tanfer Emin Tunç

2. GÜN (21 Mart 2008)

09.00-09.30 Konferans - II

Türkiye’de Kad›na Yönelik fiiddet 
Oturum Baflkanlar›: Derya Yüksel, Ful U¤urhan
Konuflmac›lar: Ayfle Gül Alt›nay

9.30-11.00 Panel - IV

Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Kurumsal Çal›flmalar
Oturum Baflkanlar›: Özen Aflut, Gülsüm Önal 
Konuflmac›lar:
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu

11.00-11.15 Ara

11.15-13.00 Panel - V

Kad›na Yönelik fiiddet Neden Bir Sa¤l›k Sorunudur?
Oturum Baflkanlar›: Feride Aksu, Havva Özden
Konuflmac›lar:
Kad›na Yönelik fiiddetin Sa¤l›k Sonuçlar›
Nüket Paksoy Erbaydar 
Sormaya Bafllamak: 1. Basamakta Kad›na Yönelik fiiddete Yaklafl›m
Hülya Biriken
Kad›nlar ve Cinsel Travmalar›
fiahika Yüksel
Adli Vak’an›n Ötesine Geçmek
Elif K›rteke

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”
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13.00-14.00 Ö¤le Yeme¤i

14.00-14.30 Konferans  III

Yaflam Hakk›n› Savunmak: Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler
Oturum Baflkanlar›: Müge Yetener, Gülflah Seydao¤lu 
Konuflmac›: Leyla Pervizat 

14.30-16.00 Panel  VI

Kad›n Hareketinin Türkiye’de Kad›na Yönelik fiiddet ile ‹lgili Mücadele Deneyimi
Oturum Baflkanlar›: Nar›nç Ataman, Selma Güngör
Konuflmac›lar: 
Mor Çat› Deneyimi- fiahika Yüksel
Anadolu’nun Orta Yerinde fiiddete Karfl› Kad›nlar Elele: Kad›n Dayan›flma Vakf› - 
Gülsen Ülker
fiiddetle Baflederken Yeni Bir Dünya Mümkün:  KAMER - Nebahat Akkoç
fiiddeti Çöz Sevgiyi Ör: K›rk Örük Kad›n Kooperatifi - Fatma Nevin Vargün
Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Bir Yerel Yönetim Deneyimi: D‹KASUM - 
Handan Coflkun

16.00-16.15 Ara

16.15-17.30 Bildiri Sunumlar›

Oturum Baflkanlar›: Meltem Çöl, Aylin Görgün Baran, Tu¤rul Erbaydar, Asl› Davas,
Sema ‹lhan, Gönül Tan›r

16.15 -17.30 Kurs 

Aile içi fiiddetin Psikososyal Aç›dan De¤erlendirilmesi ve Yönlendirme
E¤itmenler: fiahika Yüksel, Ayflegül Aksakal
Kurs sa¤l›k çal›flanlar›na yöneliktir. 30 kiflilik kat›l›mla s›n›rl›d›r. 

3.GÜN (22 Mart 2008)

9.00-9.30 Konferans IV

Bir Yolculuk Öyküsü: Kad›na Yönelik fiiddet ve Sa¤l›k Çal›flanlar›
Oturum Baflkanlar›: Deniz Nalbanto¤lu, Dorflin Yalç›n Güzel
Konuflmac›: Serpil Salaçin

9.30-11.15 Panel - VII

Kad›na Yönelik fiiddeti Önlemek Elimizde
Oturum Baflkanlar›: Hafize Öztürk, Demet Özbabal›k
Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Sa¤l›k Sektörünün Rolü ve Örgütlenme Modeli 
Lale T›rt›l
Kad›na Yönelik fiiddete Yaklafl›mda 1. Basama¤›n Yeri ve Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n 
E¤itimi - Aylin Sena Beliner
Klinik Aç›dan Kad›na Yönelik fiiddet - Yeflim ‹fllegen 
Kad›na Yönelik fiiddete Yaklafl›mda Ebe-Hemflireli¤in Yeri ve Önemi - Elif Gürsoy 

11.15-11.30 Ara

11.30-12.30 Atölye Çal›flmalar›ndan Ç›kan Sonuçlar ve KAPANIfi

Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Sonuç Bildirgesi
Oturum Baflkanlar›: fievkat Bahar Özvar›fl (HÜKSAM)
Selma Güngör (TTB)
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Dr. Hülya B‹R‹KEN
Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi Üyesi
TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu Yürütme Üyesi

De¤erli konuklar, sevgili meslektafllar›m,

Türk Tabipleri Birli¤i Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu ve Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›r-
ma ve Uygulama Merkezi ile gerçeklefltirdi¤imiz ana temas› kad›na yönelik fliddet olan, Kad›n Sa¤l›¤› Kongre-
mize hofl geldiniz.

Kad›n sa¤l›¤› ile ilgili Türkiye de yap›lan ilk kongre olma, heyecan›n› ve onurunu hep birlikte yafl›yoruz.

Ne yaz›k ki flimdiye kadar kad›nlar›n sa¤l›k sorunlar› tan›mlan›rken kad›n sa¤l›¤›n›n üreme sa¤l›¤›na indirgendi-
¤ini; hastal›klarda biyolojik ve fiziksel boyutun öncelendi¤ini, sosyal  ve politik süreçlerde ihmal edildi¤ini, görü-
yoruz. Günümüzde kad›n sa¤l›¤› kavram› yeni tan›mlanan sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›yad›r, kad›nlar› hasta
eden durumlar de¤iflmektedir. Kad›nlar›n küresel yumurta pazar›n›n neresinde durduklar›ndan, sa¤l›k hizmetle-
rine ulafl›m›, fliddet, üreme politikalar›, t›bbi araflt›rmalar ve kad›n, yafll›l›k, kad›n kanserleri, kronik hastal›klar›,
ruh sa¤l›¤›, beslenme, çevre vb bir çok konu kad›n sa¤l›¤›n›n içeri¤ini oluflturmaktad›r.

‹flte biz bu kongrelerde kad›n sa¤l›¤›n›n bütün bileflenlerini  sa¤l›k hakk›n›n kullan›m› ve gelifltirilmesi, toplumsal
cinsiyet eflitli¤ini de içine alan bir bak›flla, ele al›p tart›flaca¤›z.

Bu y›lki Kongremizi  ana temas›n› kad›na yönelik fliddet olarak belirledik. Kad›n hareketinin önemli bir gün-
demi olmas›na ra¤men, dünya örneklerinin tersine  fliddetin sa¤l›k boyutunun ülkemizde ihmal edildi¤i düflünce-
sindeyiz. Kongre duyurusunda gördü¤ünüz gibi kad›na yönelik fliddetin, bir sa¤l›k sorunu olarak  alt›n›n çizilme-
sinin, fliddeti önlemek için tedbirler almada  avantaj yarataca¤›n› düflünüyoruz. Kuflkusuz fliddetle mücadelede
toplumun her kesimine  görev düflmektedir. Kad›n hareketi kendi olanaklar› elverdi¤i ölçüde bu s›nav› geçmifl-
tir. fiimdi siyasi iradeye, üniversitelere, ilgili kurumlara daha fazla ifl düflmektedir. fiiddeti önlemeye yönelik her
ad›m›n fliddetsiz bir topluma do¤ru de¤iflimi de beraberinde getirece¤ine inan›yoruz.

Kongreyi sa¤l›k sisteminde yap›sal dönüflümlerin yafland›¤› bir dönemde yap›yoruz. Türkiye sa¤l›k ortam›n› tü-
müyle de¤ifltiren, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› incelendi¤inde, sa¤l›¤›n bir hak olmaktan ç›kar›ld›¤›n›, metalaflt›-
r›ld›¤›n› ve serbest piyasaya sunuldu¤unu görüyoruz .K›sacas›,neoliberal sa¤l›k anlay›fl› ve onun felsefesi kad›n-
lar› kapsamayacakt›r. Kad›nlar›n sa¤l›¤a ulaflma hakk›nda oldukça önemli de¤iflikliklere yol açacak bu yeni sü-
reç, fliddete u¤rayan kad›nlar içinde yeni sorunlar ortaya ç›karacakt›r. 

Kad›na ve sa¤l›¤›na görünürlük kazand›racak politikalar›n gelifltirilmesi, öncelik ve ihtiyaçlar›n tespitinde kad›n-
lar›n kendi iradesinin kabulü önemlidir.

Biz biliyoruz ki; eflit, ulafl›labilir, ücretsiz, yayg›n sa¤l›k hizmeti kad›nlar› kapsar, sa¤l›klar›n› gelifltirir. Böyle bir
sistem mümkündür. Bu inançla,

Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyor, Kongremizin baflar›l› geçece¤ine dair umutla sayg› ve sevgilerimi
sunu-yorum.
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Prof. Dr. Ayfle AKIN
Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Say›n Kat›l›mc›lar biz, Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)  ola-
rak, Türk Tabipleri Birli¤i çat›s› alt›nda 2007 y›l›nda kurulmufl olan “Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu” ile
birlikte, bu kongreyi gerçeklefltirmifl olmaktan çok mutluyuz. 

Kongrenin konusunu tahmin edece¤iniz gibi bilinçli seçtik, uzun y›llardan sonra nihayet “Kad›na Yönelik fiid-
det” gerek bütün dünyada gerekse  Türkiye’de art›k bir sa¤l›k sorunu olarak görülmekte, kabul edilmekte ve bu
ba¤lamda da çözüm yollar› aranmaktad›r.

fiiddet bildi¤iniz gibi bütün dünyada, her ülkede, her yörede ve herkese karfl› uygulanan bir insan hakk› ihlalidir.
fiiddet uygulanmas›ndan her yafl grubu, her iki cinsiyet, hatta her canl› nasibini almaktad›r. Ne var ki  kongre-
mizin konusu olan “Kad›na Yönelik fiiddet”te fliddet uygulanmas›n›n temelinde yatan; Kad›n ve Erkek aras›nda-
ki eflitsizlikler ve sahip olduklar› güçler aras›ndaki dengesizlik sonucu  kad›na, “cinsiyeti” nedeni ile fliddet uygu-
lanmas›d›r.

Buradaki cinsiyet kuflkusuz “biyolojik cinsiyet” olmay›p “Toplumsal Cinsiyet”tir  yani  erke¤e ve kad›na toplu-
mun biçti¤i roller ve bireyden olan beklentileridir. Yani, kad›na karfl› fliddetin temelinde toplumsal cinsiyet ay›-
r›mc›l›¤› yatmaktad›r. 

Kad›na yönelik fliddet çok yayg›n bir olgudur. Bu yayg›nl›¤›n sebebini sosyal bilimciler fliddetin, toplumsal cinsi-
yet ayr›mc›l›¤›n›n sürdürülmesi için kullan›lan bir tehdit, bir araç olmas›na ba¤lamaktad›rlar. Kad›nlar, kendileri-
ne verilen rolleri yerine getirmedikleri düflünüldü¤ünde erkekler taraf›ndan fliddet görerek cezaland›r›lmakta ve
kendilerine rolleri hat›rlat›lmaktad›r. Konunun daha da üzücü taraf›, böyle bir ortama do¤up büyüyen kad›nlar
kendilerine uygulanan muamele ve fliddeti içsellefltirmekte ve giderek bu uygulamalar›  “normal”, “ola¤an” gör-
mektedirler, bu durum ise çözümsüzlü¤ün sürmesini beslemektedir.

Uzun y›llar boyunca görmezden gelinen, ola¤an kabul edilen, ya da özel mesele olarak görülen kad›na yönelik
fliddet art›k günümüzde bir insan hakk› ihlali olarak kabul edilmekte, hem toplum hem de devlet taraf›ndan to-
lerans gösterilmemesi gereken önemli bir halk sa¤l›¤› ve kad›n sa¤l›¤› sorunu olarak ele al›nmaktad›r. Ancak,
burada vurgulanmas› gereken nokta, kad›na yönelik fliddet önlenebilir bir sa¤l›k sorunudur ve kad›na yönelik flid-
detle mücadele bu anlamda önem kazanmaktad›r. 

Kad›nlar›n yaflad›klar› fliddetin gün ›fl›¤›na ç›k›fl› çok yak›n zamanlara rastlar. Öyle ki Dünya Sa¤l›k Örgütü bile
bu olgunun tan›mlamas›n› ancak 1993’te yapm›flt›r. Ne var ki art›k ulusal ve uluslararas›  düzeyde konu daha
s›k ve daha kapsaml› ele al›nmaktad›r. Geçen y›l yap›lan, benim de kat›ld›¤›m Birleflmifl Milletler Kad›n›n Statü-
sü Komisyonu 51. Oturumunda en a¤›rl›kl› konulardan biri  “Kad›na Yönelik fiiddetin Önlenmesi” idi. Sonuç
bildirgesinde; kad›na yönelik fliddetin önlenebilmesi için, toplumsal cinsiyet ay›r›mc›l›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›,
kad›n›n güçlendirilmesi, konunun çözümüne “k›z çocu¤u”nun  ele al›nmas› ile bafllanmas› ve sektörlerin güçlü
bir savunuculuk yapmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.

Kad›na yönelik fliddet konusu, Kongremizin program›nda da gördü¤ünüz gibi, konunun uzmanlar› taraf›ndan ve
en önemlisi de siz de¤erli kat›l›mc›lar›n katk›lar› ile, her yönü ile irdelenecektir. Bu irdelemelerin, konuyu hepi-
mizin daha iyi anlamas›n› sa¤lamas›n› ve çözüm için neler yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymas›n› beklemekte-
yiz. E¤er bu 3 günlük Kongreden  somut, uygulanabilir sonuçlar ç›karabilir ve mevcut mekanizmalar arac›l›¤› ile
bu önerilerin yaflama geçmesi için kurumsal ve bireysel anlamda üzerimize düflen uygulamalar›  ve savunuculuk
görevimizi de yapabilir ve konunun takipçisi olursak  iflte o zaman bu Kongre amac›na ulaflm›fl olacakt›r.

Bu ba¤lamda hepimizin bu önemli ve öncelikli  olan, “Kad›na Yönelik fiiddetin Önlenmesi” konusunda  üzeri-
mize düflenleri fazlas› ile yapaca¤›m›za olan inanc›m› belirtmek istiyorum.

Sözlerimi bitirirken, Türk Tabipleri Birli¤i’ne, TTB -“Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu” ve HÜKSAM’›n bü-
tün mensuplar›na, kongre sekreterleri Sn. Selma Güngör ve Sn. fievkat Bahar Özvar›fl’a  düzenleme kurulunda
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yer alan 43 arkadafl›m›za, Bilimsel Kurulumuzda yer alan 31 hocam›za, programda yer alan, yanl›fl saymad›
isem say›lar› 75’i bulan, oturum baflkan› ya da sunum yapmay› kabul eden hocalar›m›za, uzmanlar›m›za, Birlefl-
mifl Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)na, Çankaya Belediye Baflkan›m›za  ve  Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ü-
müze, kongremizin gerçekleflmesi için  verdikleri bütün destekler için TEfiEKKÜR ediyor, hepinize sayg›lar su-
nuyorum.
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Prof. Dr. Sevil GÜRGAN
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›

Say›n Konuklar›m›z,

Universitem ad›na hepinize hofl geldiniz demek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi olarak, Türk Tabipleri Birli¤i
Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu ile Üniversitemiz Kad›n Sorunlar› Uygulama ve Araflt›rma Merkezi ile bir-
likte Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirmenin onurunu ve sevincini  yafl›yoruz. 

Bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de kad›n erkek eflitli¤ine giden yolda al›nmas› gereken çok mesafe oldu-
¤unu, eflitsizliklerin kad›nlar›n kendini gerçeklefltirme ve gelifltirme  çabalar›n›n önünde hala büyük bir engel ola-
rak durdu¤unu, kad›n sa¤l›¤›n›n her boyutunu olumsuz etkiledi¤ini, belki de en kötüsü olmak üzere onlar›n flid-
dete u¤ramalar›na neden oldu¤unu görmekteyiz.

Ülkemizde fliddet, yafl, e¤itim, ekonomik durum, do¤u ya da bat›da yaflamak fark etmeksizin her üç kad›ndan
birinin yaflam›n› derinden etkiliyor. fiiddet kad›nlar› güven, sevgi ve mutlulu¤un kayna¤› olarak gördü¤ümüz ai-
lenin içinde yakal›yor. Ailede eflleri ya da di¤er yak›nlar› olan erkeklerden kaynaklanan fliddet kad›nlar›n benlik
sayg›lar›n›, özgüvenlerini, günlük yaflam ve sosyal hayat becerilerini yerle bir ediyor.

Kad›na yönelik fliddet yeni bir olgu olmay›p hep vard›, ancak günümüze kadar görünmeyen görmezden gelinen
bir gerçeklik olarak genellikle sakl› tutulan , gizlenene bir gerçekti.  Bugün art›k bildi¤imiz bilemedi¤imiz yürek-
li insanlar›n çabalar› ile, art›k konuflabildi¤imiz ve ortadan kalkmas› için mücadele etmemiz gereken bir insan
hakk› ihlali bir toplumsal sorun olarak gündemdeki yerini alm›flt›r. 

Çözümlenmesi yönünde art›k Türkiye’de de at›lan ad›mlar vard›r. Ne var ki  al›nmas› gereken yol uzun, yap›l-
mas› gereken müdahaleler çoktur. 

Üniversite olarak toplumun sorunlar›n›n çözümündeki sorumlulu¤umuzun fark›nda olarak sizleri bilimsel kan›tla-
ra dayal› çözüm yollar›n›n ortaya konmas› ve bilgilerin paylafl›lmas› için bir araya getirme, iletiflim ve iflbirli¤i or-
tam› sa¤lamak üzere 1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi’nde bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Kongrenin, hepinize ve hepimize yeni bak›fl aç›lar› ve gelecek için yeni ufuklar açmas› dile¤i ile sayg› ve sevgi-
lerimi sunuyorum
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“KADIN PARMA⁄I”
Prof.Dr. Gençay GÜRSOY
Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi Baflkan›

So¤uk savafl döneminde, sosyalizme karfl› yürütülen y›pratma kampanyas›n›n bizim ülkemizdeki a¤›rl›k merkez-
lerinden biri, sosyalizmin kad›n-erkek iliflkisini düzenleyen yerleflik de¤erler sistemini y›kaca¤› noktas›nda yo¤un-
lafl›rd›. Y›llar boyu kulaktan kula¤a aktar›lan ünlü “flapka masal›”nda oldu¤u gibi, bir yerlerde üretilerek piyasa-
ya sürülen türlü f›kralar, sözde görgü tan›kl›klar› ve öykülerle, sosyalist düzende kad›n erkek iliflkisinin alaca¤› bi-
çim anlat›lmak istenirdi:

“… Erkek akflam eve döndü¤ünde, ask›l›kta kendisine ait olmayan bir flapka görürse, eflinin baflka bir erkekle
birlikte oldu¤unu anlar ve …” Masal›n bundan sonraki bölümü ço¤unlukla anlatan›n insaf›na kal›rd›. ‹sterse er-
ke¤i, içerdeki yabanc› evi terk edinceye kadar mutfakta sessizce bekletir, isterse parkta biraz dolaflt›r›p geri ge-
tirir, isterse eline flapkas›n› verip baflka evlere gönderirdi. Çi¤nenmemesi gereken kural, içerdekileri rahats›z et-
memekti. Çünkü sosyalist düzen böyle istiyordu.

Erkek a¤z›ndan ç›kt›¤› besbelli olan bu masallarda, içerdeki kad›n›n durumu pek ayd›nl›¤a ç›kmazd›. Kad›n›n, evi-
ne erkek almakta özgür oldu¤u anlafl›l›rd› ama acaba almamakta da özgür müydü? ‹flin bu yönü biraz karanl›k-
t›. Bu tür öykülerle süslenmifl kampanyalar›n s›radan kad›n ve erkeklere ne yönde bir mesaj verdi¤ini, amaçla-
nan hedefe ne oranda hizmet etti¤ini kestirmek zor.

Bana öyle geliyor ki, kampanyan›n as›l etkisi, toplumcu dünya görüflünü flu ya da bu oranda paylaflan kifliler
üzerinde oldu. Bu kesimin “ayd›n” kuflaklar›, insan› de¤ifltirmeyi amaçlayan bir dünya görüflünün, kad›n-erkek
iliflkisine ait de¤erler sistemini de elbette de¤ifltirmesi gerekti¤ini pekala bilir ama, “halk›m›z sonra bize ne der?
Endiflesiyle, bu alandaki geleneksel mevzilerin hep gerisinde kal›rd›. 

Bafllang›çta “halk ad›na” sessizce katlan›lan bir özveri gibi görünen bu tav›r, toplumumuzda kad›n-erkek iliflkisi-
ne damgas›n› vuran “çifte standartl›” anlay›fla elefltirel bir gözle bakmam›z› sürekli olarak engelledi. Ulusal kül-
türümüzde bu anlay›fl› besleyecek malzemeyi kolayl›kla bulabilen kuflaklar, yaflam›n di¤er alanlar›nda açmaya ça-
l›flt›klar› dönüflüm kap›lar›n› kad›n-erkek iliflkisinde s›k›ca kapal› tutmaya al›flt›lar. Bu al›flkanl›k “toplumcu ad›n-
lar” aras›nda, kad›n-erkek iliflkisi konusundaki türlü rahats›zl›klar›n kaynaklar›ndan biri oldu.

Sosyalist birikimin s›n›rl› oldu¤u ilk dönemlerde, cinsel kimli¤inden ar›narak “çevre” içine giren az say›daki ka-
d›n, erkekler taraf›ndan “kendilerinden biri” gibi kabul edildikleri için, sorunlar onlar› da fazla tedirgin etmiyor-
du. Genel olarak “kad›n haklar›” siyasal planda tart›fl›l›yor, ama kad›n-erkek iliflkisi sorgulanm›yor, kad›n›n kim-
li¤inden kaynaklanan sorunlar ya görmezlikten geliniyor ya da “siyasal çözümün” bu sorunlar› kendili¤inden çö-
zece¤i varsay›l›yordu.

Sosyalist çerçeve geniflleyip “okumufl-yazm›fl” kad›n say›s› ço¤ald›kça, kad›n-erkek iliflkisinin do¤rudan do¤ruya
kendisinden kaynaklanan sorunlar yavafl yavafl gündeme gelmeye bafllad›. Genç kuflaklarda, çevre içi iliflkiler ve
evliliklerde büyük bir art›fl oldu. Kad›n, hem erke¤in bilincinde hem de kendi bilincinde, sürekli bir kimlik aray›-
fl› içine girdi. Bu kimlik kimi zaman “devrimci roman” kahramanlar›yla, kimi zaman parkal› “bac›” tipiyle, kimi
zaman ünlü siyaset kuramc›s› kad›nlarla özdefllefltirildi. Ama gerçek hayatta ona ço¤u zaman, “ciddi” erkek top-
lant›lar›nda çay servisi yapmak ve iyi bir dinleyici olmaktan daha önemli roller düflmedi. Kad›n-erkek iliflkisinin
özü ise, “acil görevler” nedeniyle sürekli tart›flma d›fl› kald›. Dünyan›n birçok ülkesinde, üzerinde yo¤un araflt›r-
malar yap›lan, tart›fl›lan, yaz›lan, çizilen bu konu bizde ya küçümsenerek alaya al›n›r ya da bir “sapma” gibi de-
¤erlendirilerek suçlan›rd›. ‹flin ilginç taraf›, böyle suçlamalarda, kendini kad›n kimli¤inin üstünde gören, “bilinç-
li” kad›nlar bafl› çekerdi.

Bu dönemde yetiflen kuflaklar içinde, bir yanda “eflitlik özgürlük” havarili¤i yaparken, öte yanda evin geçimini
ve günlük yaflam›n tüm y›prat›c› pratik sorunlar›n› kar›lar›n›n s›rt›na yükleyip sözde “profesyonel devrimcilik” gö-
rüntüsü alt›nda uzam›fl bir çocuklu¤u sürdüren “erkek tipleri” hayli yayg›nd›.
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Ço¤u kad›n-erkek beraberli¤inde, kad›n›n kiflili¤i ad›m ad›m silinir, silindikçe de erkekle paylaflabildi¤i dünya yok-
sullafl›rd›. Kad›n›n kendine ait bir yaflam kurabilmesi için ne yeterli deneyimi, ne dayanma gücü ne de çevre des-
te¤i vard›.

Baz› çiftlerde, kad›n ba¤›ms›z bir kiflili¤e sahip olman›n külfetinden kurtuldu¤u, erkek ise, el alt›nda daima haz›r
bir “ego destekçisi” bulabildi¤i için, taraflar bu “simbiyoz”dan bafllang›çta flikayetçi olmazlard›. ‹liflki içindeki ege-
menli¤inden belirli bir doyum sa¤layan erkek, kendi u¤runa silinen kiflilikten bir süre sonra rahats›zl›k duymaya
ve onu küçümsemeye bafllar, durum fark edildi¤i zaman iliflki art›k onar›lamayacak kadar h›rpalanm›fl olurdu.
Efller aras›ndaki bu eflitsiz geliflmenin faturas› ise, sonunda daima kad›na ç›kart›l›r ve erke¤in “entelektüel” dü-
zeyinin gerisinde kalmakla suçlan›rd›. Kad›n›n ekonomik ba¤›ms›zl›¤›, düfltü¤ü ç›kmazdan kurtulmas›na ço¤u za-
man yetmezdi. Çünkü içinde var oldu¤u yaflam çevresinde tek bafl›na bar›nmas› çok güçtü.

Kuflkusuz, kad›n-erkek iliflkisindeki bu “çifte standart”l› ahlak anlay›fl›, sözünü etti¤im kategorinin d›fl›nda kalan
“küçük burjuva ayd›n” kesiminde çok daha yayg›nd›. Ancak, dünyay› ve kendini de¤ifltirmek gibi bir sorumlulu-
¤u yüklenmeyenler için bu özellik, kiflili¤in bütünü içine daha çat›flmas›z bir uyumla yerlefliyor, dolay›s›yla yap›-
sal bir “nevroz” kayna¤› teflkil etmiyordu. Çünkü kad›n ve erkek olarak temsil ettikleri rollerle, dünyay› çözüm-
leme bilinçleri aras›nda, fazla bir çeliflki yoktu. S›radan küçük-burjuva iliflkiler, entelektüel yönden üretken olma-
yan ama bir bak›ma daha tutarl› bir denge içindeydi. Erkekle kad›n›n ayr› ayr› egemenlik alanlar› vard›.

Kad›n, iliflkinin bir yönünde ezilse bile, kendi alan›nda biraz nefes alabilirdi. Moda, giyim-kuflam, e¤lence vb. or-
tak yaflam içindeyse, iki taraf›n birbirine üstünlü¤ü yoktu. Öte yandan bu beraberliklerin çeflitli toplumsal aflama-
lardan geçmifl ve az çok yerleflmifl gelenekleri, kendine göre de¤erler sistemi, sorunlar›n her iki tarafça da kabul
edilebilir, denenmifl çözüm yollar› vard›.

Ço¤u ayd›n çift ise, beraberliklerinden kaynaklanan sorunlar karfl›s›nda ne yerleflik çözüm yollar›na baflvuracak
kadar duyars›z, ne de kendi de¤er yarg›lar›yla daha uyumlu, yeni (ve bir oranda toplum d›fl›) çözüm yollar›n› de-
neyebilecek kadar yürekliydiler. Miras›n› devrald›klar› kültürün, daha birkaç kuflak önce, ayn› sofrada birlikte
oturmalar›na izin vermedi¤i bu kad›n ve erkekler için toplumsal alanda u¤runa her fleylerini feda etmeye haz›r
olduklar› eflitlik, özgürlük, ba¤›ms›zl›k gibi kavramlar, kendi günlük yaflamlar›nda berrakl›¤›n› yitiriyordu. Yüzy›l-
l›k entelektüel birikime ra¤men, ça¤dafl-Bat›l› toplumlar›n bile henüz acemisi oldu¤u, kad›n-erkek iliflkisine ait sa-
y›s›z yeni sorun karfl›s›nda bocalay›p duruyorlar, enerjilerinin büyük bölümü bu kördö¤üflü içinde harcan›p gidi-
yordu.

Aradan y›llar geçti. Dünya hayli de¤iflti. Herhalde biz de bir miktar de¤ifltik ki, karfl› ideoloji, sosyalizme bu cep-
heden sald›rmaktan vazgeçti. Art›k kimse bu dünya görüflünü karalamak için “flapka masallar›” anlatm›yor. Si-
yasal dalgalanmalarla, zaman zaman yayg›nlaflan ve erke¤in yaflama biçimini pek etkilememekle birlikte, kad›-
n›n örtünmesi fleklinde kendini gösteren “dinci” ahlak anlay›fllar›na karfl›n, kad›n-erkek iliflkisi genel olarak geç-
miflle k›yaslanmayacak bir esneklik kazand›. Gelgelelim bu terk edilmifl mevzilerde bekleyen ve korkar›m hala
ayn› endifle içinde sa¤› solu terbiye etmeye çal›flan “toplumcu ayd›nlar” eksik de¤il. Bu kesimin hemen bütün
kuflaklar›na (hepimize) az çok bulaflm›fl bu “püriten” ahlak anlay›fl›n›n temelinde, cinselli¤in bir türlü çözümlene-
meyen karmafl›k yuma¤›n›n yatt›¤›n› hepimiz biliyoruz. Kültürel planda aram›za giren derin uçurum içinde, Türk
halk›yla Türk ayd›n›n›n birbirine en yak›n oldu alan belki de buras›d›r. Bu yüzdendir ki, ç›plak denize giren turist
kad›nlar›n ›rz›na geçmek isterken iki cana k›yan Fethiye’li berberin iç dünyas›n›, ya¤mur duas›na ç›kan köylü-
nünkinden daha kolay kavrar›z.

Zaman zaman sanat, edebiyat, elefltiri, polemik hatta siyaset alan›nda d›fla vuran bu çifte standartl› ahlak anla-
y›fl›m›z› günlük yaflam›m›z› dürüstçe gözlemleyebilirsek daha net görebiliriz. Erkek-erke¤e yapt›¤›m›z “muhabbet-
lerimize”, f›kralar›m›za, flakalar›m›za, öfkelerimize sinmifl bu tavr› gizlemesini ço¤umuz iyi ö¤renmiflizdir. Onun
için, bu özelli¤imizi ancak refleks davran›fllar›m›zda ya da belirli konularda köfleye s›k›flt›¤›m›z zaman aç›¤a vu-
ruruz.

Genel olarak insan iliflkilerinde göstermeye çal›flt›¤›m›z hoflgörüyü ve eflitlik anlay›fl›n›, kafam›zdaki kal›plara uy-
mayan bir kad›nla karfl›laflt›¤›m›z zaman fark›na varmadan yede¤e al›r›z. Kendimize tan›d›¤›m›z özgürlük alanla-
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r›n›, kuramsal planda ve uza¤›m›zdaki kad›nlar için tan›sak bile, yak›n›m›zdakiler için kolay kolay tan›yamay›z.

Biraz kurald›fl› görünen kad›n-erkek iliflkilire ço¤umuz için ,içten içe özenilen ama genellikle d›flar›ya karfl› ay›p-
lanan “hafiflik”lerdir. Üzerimizdeki egemenli¤ini sürdüren “ahlak sansürü” belirli kal›plara uymayan bir kad›n-er-
kek dostlu¤u neredeyse olanaks›z hale getirir. Bu yüzden, bütün boyutlar›m›zla birbirimizi do¤ru dürüst tan›ma
f›rsat› bulamadan yaflay›p gideriz.

Kuflkusuz bu yap› ne sadece erkeklere ne de sadece Türkiye’ye özgü. Ama ne yapal›m ki, temsil etti¤imiz uy-
garl›¤›n kal›b›, daha çok biz erkeklerin eseridir. ‹nsan iliflkilerimizde say›s›z s›n›rlamalara katlanarak üretti¤imiz
bu kal›pta, bir fleylerin aksad›¤› ise besbelli. Bizi uzay›n derinliklerine kadar götüren erkek rasyonelli¤imiz, dün-
yay› birkaç kez yok edecek çekirdek silahlar›n›n, açl›ktan, susuzluktan k›r›lan milyonlarca Afrikal› çocu¤un, pis-
li¤e bulanan do¤an›n da sorumlusu.

fiu kocam›fl erkek dünyam›zda eksik olan bir fley var. Kim bilir belki de bu eksiklik “ciddi” ifllerimize kar›flt›rma-
d›¤›m›z ve hiç tan›mad›¤›m›z “kad›n parma¤›”d›r. 

8 Mart Dünya Kad›nlar Gününde, bütün sakarl›klar›na karfl›n, dünyada ve Türkiye’deki kad›n özgürlü¤ü hare-
ketlerinin, yaflam› kavramam›zda bize yepyeni ufuklar açt›¤›n› bir kez daha an›msayal›m. Kaburga kemi¤imizden
üreyen küçük bir benzerimiz gibi görmeye al›flt›¤›m›z bu insan cinsi, binlerce y›ll›k suskunluktan sonra kendini
tan›maya ve tan›tmaya çabal›yor. Bu çabay› en baflta sosyalistler kutlamal›d›r.

(Mart 1985)

(Bir Resimalt› adl› kitaptan al›nm›flt›r.)
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TÜRK‹YE’DE KADIN ÇALIfiMALARINDA SA⁄LIK NEREDE?
Ayfle AKIN
Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› 
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan; “Bireyin sadece hastal›k ve sakatl›¤›n›n olmamas› de¤il, bedenen, zihinsel  ve
sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmas›” fleklinde  tan›mlanan Sa¤l›k, bireyin do¤ufltan sahip oldu¤u
bir “insan hakk›”d›r. 

Sa¤l›¤a bu perspektiften bakt›¤›m›zda, sa¤l›¤›n her bilim dal›n›n, her sektörel aktivitenin, her disiplinin konusu
olmas› bir zorunluluktur. Dünyada yap›lan nerede ise bütün çal›flmalar, sanattan mühendisli¤e, e¤itimden t›bba
do¤rudan ya da dolayl› olarak,  insan›n daha sa¤l›kl›, daha mutlu olmas›n›  amaçlamaktad›r ve  tüm çal›flmala-
r›n birincil hedefinin bu olmas› gerekir. Esasen yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde  bu amaçtan çok uzak olunma-
d›¤› da görülebilir. fiöyle ki, her sektör ya da disiplin, sa¤l›¤›n farkl› boyutunu  ele almaktad›r ve sa¤l›¤› etkile-
yen faktörler bir yönüyle çal›flma alanlar› dahilindedir. Bunu örnekleyecek olursak, e¤itim sektörü bireyin zihin-
sel ve sosyal yönden sa¤l›kl› olmas›na en fazla katk› sa¤layan disiplin olurken, sa¤l›k sektörü ço¤unlukla fizik sa¤-
l›¤a katk› sa¤lamaktad›r. Belki de sektörlerin ve disiplinlerin  sa¤l›k çal›flmalar›nda yapt›klar› en büyük eksiklik
sa¤l›¤a bütüncül bir yaklafl›m yerine, sa¤l›¤› fraksiyonlara ay›rarak bakmalar›d›r.

Bu konular›, Üniversite Kad›n Merkezleri özelinde aç›klayacak olursak; Üniversiteler bünyesinde, “kad›n sorun-
lar›n› bilimsel olarak ortaya koyan ve ayn› flekilde çözüm önerileri gelifltiren, uygulayan” merkezlerin kurulmas›
Pekin Eylem Platformunda yer alm›flt›r (1)

Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Türkiye’de halen say›lar› 15 olan mer-
kezlerden biri  olup, Üniversite Senatosu’nun 21. 02. 2001 tarih ve 2001-11 say›l› karar› ile kurulmufl ve  18.
06. 2001 tarih ve 24 436 say›l› Resmi Gazete’de yönetmeli¤inin yay›nlanmas›n›n ard›ndan çal›flmalar›na bafl-
lam›flt›r.

Merkezin kurulma gerekçesini aç›klamak tarihi ba¤lamda anlaml› olacakt›r. HÜKSAM kurulmadan önce yani
2001 y›l›na dek Türkiye’de 13 Üniversitenin Kad›n Merkezi vard› ve bu merkezlerin ço¤u sa¤l›kla do¤rudan de-
¤il, a¤›rl›kl› olarak, yukar›da da aç›kland›¤› gibi sa¤l›¤› dolayl› olarak ilgilendiren  e¤itim, hukuk, istihdam gibi ko-
nularda faaliyet gösteriyorlard›.Oysa Türkiye’de kad›n sa¤l›¤›n› do¤rudan a¤›rl›kl› olarak  ele alan bir Üniversite
Merkezine de gereksinim vard›. 1999 y›l›nda, Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤›ndan, Hacettepe Üniversite-
si (H.Ü.) Rektörlü¤üne hitaben resmi bir yaz› al›nd›, bu yaz›da özetle “Pekin sonuç belgesi”ne at›fta bulunularak,
“sa¤l›k konusunu a¤›rl›kl› ve öncelikli olarak ele alan Kad›n Merkezinin”, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ku-
rulmas›n›n uygun olaca¤›na iflaret edilmekteydi. Daha sonra Rektörlü¤ün destekledi¤i bu öneri, H.Ü. T›p Fakül-
tesi Halk Sa¤l›¤› AD. taraf›ndan da  benimsendi. Bu benimsemedeki amac›n anlat›lmas› da yine konunun tarih-
sel geliflmesinin iyi anlafl›lmas› yönünden  önemlidir. Halk Sa¤l›¤› AD., kuruldu¤u y›ldan itibaren özellikle de he-
pimizin önderi ve hocas› olan Prof. Dr. Nusret Fiflek’ten beri, Kad›n ve Çocuk Sa¤l›¤› ile Aile Planlamas› konu-
lar›na a¤›rl›k ve öncelik vermifltir. Hatta yapt›¤› çal›flmalarla dikkat ve takdir toplad›¤› için Dünya Sa¤l›k Örgütü
(DSÖ) taraf›ndan Aile Planlamas› konular›ndaki e¤itim ve araflt›rmalarda iflbirli¤i merkezi olarak onaylanm›fl olup
bu ifllevini son 30 y›ld›r baflar› ile sürdürmektedir. Dolay›s› ile HÜ Halk Sa¤l›¤› AD. Nusret Fiflek’in ö¤rencileri
olan bu yaz›n›n yazar›n›n da içinde oldu¤u bir ekibin gayret ve çabalar› ile kad›n sa¤l›¤› ve üreme sa¤l›¤› konu-
lar›na  hep öncelik ve a¤›rl›k vermifl  olup, Türkiye’de kad›n sa¤l›¤›nda devrim niteli¤indeki yasal de¤iflikliklerde
rolü olan çal›flmalar›n yap›lmas›nda da bu ekibin çok büyük rolü olmufltur.

Kurumsal mekanizmalar›n varl›¤›n›n, savunulan konularla ilgili baflar›l› sonuçlar›n al›nmas› ve uygulamalarda sü-
reklili¤in sa¤lanmas› yönünden son derece önemli oldu¤u bilinen bir gerçektir. ‹flte bu gerçekten hareketle, H.Ü’
deki bir grup , kad›n›n sa¤l›kl› olmas›n›  birincil konu olarak, DSÖ’nün y›llar önce yapm›fl oldu¤u sa¤l›k  tan›m›-
na uygun  her üç yönü ile ele almak, yap›lanlar› kiflilere ba¤›ml› olmaktan çok kurumsal bir mekanizma olarak
yerlefltirmek üzere, Halk Sa¤l›¤› AD. fizik mekan› içinde  H.Ü. Rektörlüne ba¤l› “Hacettepe Üniversitesi Kad›n
Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi- HÜKSAM”› kurmufltur.
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Esasen kad›nlar›n statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler yeni olmay›p, Birleflmifl Milletler (BM)
Ekonomik ve Sosyal Konsey çat›s› alt›nda 1946 y›l›nda oluflturulan Kad›n›n Statüsü Komisyonu’nun öncülü¤ün-
de farkl› bir önem ve resmiyet kazanm›flt›r ve kad›n konusundaki ilerlemeler bu giriflimden do¤mufltur. 1975 y›-
l› BM taraf›ndan “BM Kad›n Y›l›” ve gelen 10 y›l da “BM Kad›n On Y›l›” olarak deklare edilmifltir. BM Kad›n
On Y›l›nda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Örne¤in, 1975 y›l›nda Mexico City’de Birinci Dünya Kad›n Konferans› dü-
zenlenmifl, 1979 y›l›nda ise “Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi (CEDAW)” BM Ge-
nel Kurulu taraf›ndan kabul edilmifltir. Türkiye, sözü edilen kad›n konferanslar›na kat›larak sonuç belgelerini im-
zalam›fl olup uluslararas› yasa niteli¤inde olan CEDAW’› ise 1985 y›l›nda imzalam›flt›r. Dünya Kad›n Konferans-
lar›n›n yap›lmas› düzenli olarak sürdürülmüfl olup dördüncüsü, 1995’te Pekin’de gerçeklefltirilmifltir. 

Türkiye’de kad›n›n güçlenmesi konusunda özellikle Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana at›lan somut ad›mlar ol-
mufltur. Son y›llarda kad›n konusu ile ilgili önemli geliflmelerden birisi de, 1990 y›l›nda Baflbakanl›¤a ba¤l› Ka-
d›n›n Statüsü Genel  Müdürlü¤ü’nün kurulmas›d›r. Bir di¤er geliflme ise, Pekin IV. Dünya Kad›n konferans›nda
al›nan kararlar paralelinde “Üniversitelerde Kad›n Sorunlar›na ‹liflkin Araflt›rma Merkezleri”nin kurulmaya bafl-
lanmas›d›r. Ülkemizde ilki ‹stanbul Üniversitesi’nde 1989 y›l›nda kurulmufl olan Kad›n Merkezinden sonra gü-
nümüzde  say›lar› 15’i bulan üniversitede (Ankara, Gazi, ‹stanbul, Marmara, Çukurova, Ege, Gaziantep, Mersin,
Yüzüncü Y›l, Eskiflehir, ODTÜ, Hacettepe, Çankaya ve At›l›m Üniversiteleri) kad›n sorunlar› ile ilgili araflt›rma
ve uygulama amaçl› merkezler kurulmufltur (2). 

Türkiye’de 14. Üniversite Kad›n Merkezi olarak kurulan HÜKSAM’›n en önemli ifllevi, di¤er üniversitelerdeki
merkezlerin benimsedi¤i görev ve alanlara ek olarak kad›n sorunlar›na bütüncül bir yaklafl›m getirirken, sa¤l›k
boyutuna özel bir a¤›rl›k vermektir. Ayr›ca, merkezde yürütülen tüm çal›flmalarda, kad›n sorunlar› sadece fizik
sa¤l›k boyutu ile de¤il kad›n sa¤l›¤›n› etkileyen toplum, aile ve bireylerden ve/veya verilen hizmetlerden kaynak-
lanan “toplumsal cinsiyet rol kal›plar› ve ay›r›mc›l›¤›“ dahil tüm faktörleri kapsayan bütüncül bir yaklafl›m içeri-
sinde ele al›narak çözüm önerileri  gelifltirilmekte  ve bunlar›n  yaflama geçirilmesi hedeflenilmektedir. Bu nok-
talardan yola ç›k›larak HÜKSAM, ilgili kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i içinde yurt içinde ve yurt d›fl›nda kad›n so-
runlar›yla ilgili her alanda araflt›rmalar yapmakta ve e¤itime yönelik faaliyetlerde bulunmaktad›r. Kad›n sorunla-
r›na karfl› bir duyarl›l›k gelifltirmek, kad›nlar›n ça¤dafl toplum bireyi olmas›n› temel alarak, kad›n sorunlar› konu-
sunda ulusal ve uluslararas› düzeyde araflt›rmalar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve
benzeri faaliyetler düzenlemek, amaçlar› do¤rultusunda yay›n yapmak, dan›flmanl›k hizmeti vermek, kad›nlar› il-
gilendiren konularda fark›ndal›k yaratmak ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak Merkezin temel u¤rafl alan-
lar›d›r. 

Kad›n sa¤l›¤›na bütüncül yaklafl›m› esas alan Merkezin Yönetim Kurulu; halk sa¤l›¤›, kad›n hastal›klar› ve do¤um,
hemflirelik, psikoloji, çocuk ruh ve ergen sa¤l›¤›, sosyoloji, hukuk, sosyal hizmetler vb. disiplinlerden oluflturul-
mufl olup, bir müdür, iki müdür yard›mc›s› ve yedi üye olmak üzere toplam 10 kifliden oluflmaktad›r. 

Yönetim Kurulu multidisipliner  olan Merkez, “misyonu”nu: Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin iflbirli¤i
ile kad›n sorunlar›na ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› toplumsal duyarl›l›k gelifltirmek, yurt içinde ve d›fl›nda kad›n
sorunlar›yla ilgili her alanda yap›lan araflt›rmalar›, çal›flmalar› izlemek, duyurmak ve belirlenen hedefler çerçeve-
sinde çeflitli alanlarda araflt›rma yapmak, e¤itime yönelik etkinliklerde bulunmak, kad›n sa¤l›¤› ile ilgili çal›flma-
lara, araflt›rmalara plan ve programlara, “toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›”n›n yerlefltirilmesi için rehberlik et-
mek; bu bak›fl aç›s›yla yürütülmekte olan çal›flmalar› desteklemek, gelifltirmek ve olumlu sonuçlar›n ülke geneli-
ne yayg›nlaflt›r›lmas›na katk›da bulunmak olarak; 

Merkez vizyonunu ise; Kad›n sorunlar› konusunda toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›n› gelifltirici araflt›rma ve alan
çal›flmalar›nda ulusal ve uluslararas› düzeyde tan›nan sayg›n bir referans kuruluflu olmak olarak  tan›mlamakta-
d›r (3) 

HÜKSAM, kad›n sa¤l›¤›n›n  biyolojik faktörlerin yan› s›ra, birey, aile ve topluma ait birçok sosyo-kültürel faktör-
den etkilendi¤i gerçe¤inden hareketle H.Ü’nün  de¤erlerinin yan›s›ra; kad›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilme-
sinin ancak toplumda kad›n›n statüsünün iyilefltirilmesi ve “toplumsal cinsiyet eflitli¤i” ile gerçeklefltirilebile-
ce¤ine inanmakta olup, toplumsal yaflam›n her alan›nda (sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal vb.) eflitlikçi ve hak-
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kaniyeti önceleyen yaklafl›mlara, Atatürk ilke ve devrimleriyle kazan›lm›fl haklar do¤rultusunda kad›-
n›n ça¤dafl görünüm ve düflüncesine de¤er vermektedir

HÜKSAM, sa¤l›k alan›nda faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤i yapmakta ve or-
tak çal›flmalar yürütmektedir. Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Bakanl›¤›, DSÖ Cenevre Merkezi ve Av-
rupa Bölge Ofisi, DSÖ-Hacettepe Üniversitesi Üreme Sa¤l›¤› ‹flbirli¤i Merkezi, UNFPA, Gynuity Health Pro-
jects, International Children’s Center, DPT, Avrupa Birli¤i Üreme Sa¤l›¤› Bürosu, Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Plan-
lamas› Vakf›, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Vakf›, Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi (HATAM), ‹nsan Kayna¤›n› Gelifltirme Vakf› (‹KGV), Kad›n Sa¤l›¤› ile ilgili bütün sivil toplum kurulufllar›,
Üniversitelerin Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezleri, Meslek örgütleri ve sendikalar, HÜK-
SAM’›n paydafllar› aras›ndad›r (2).

HÜKSAM’›n yürütülmüfl ve yürütülmekte olan bafll›ca araflt›rma, proje, etkinlik  ve yay›nlar›:

• “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sa¤l›k , Ed. Ak›n.A.” (HÜKSAM taraf›ndan haz›rlanan bu
kitap,  KSGM  ve UNFPA iflbirli¤i ile 2004 y›l›nda bas›larak  da¤›t›m› yap›lm›flt›r. Mevcudu kalmayan ki-
tab›n güncellefltirilmesi KSGM ile birlikte yap›lm›fl olup kitap 2008 y›l› içinde tekrar KSGM’nin katk›lar›
ile yay›nlanacakt›r (4). 

• “Yeni Medeni Yasa Kad›nlara Neler Getirdi?” (Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i taraf›ndan haz›r-
lanan kitapç›k,  HÜKSAM  taraf›ndan bast›r›larak, çeflitli toplant›larda çok say›daki hedef  kitleye da¤›t›l-
m›fl olup halen de da¤›t›lmaktad›r) (5)

• Toplumsal Cinsiyet, Sa¤l›k ve Kad›n, Ed. Ak›n A.” HÜKSAM’›n 2003 y›l›nda çeflitli yazarlar›n
katk›s› ile haz›rlad›¤› bu yay›n, Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan  1000 adet bast›r›lm›fl olup,
genifl ölçekte da¤›t›m› yap›lm›flt›r. “Toplumsal Cinsiyet Kavram›n›n” iyi anlafl›lmas›nda ve bu kavramla
“sa¤l›k” ba¤›n›n kurulmas›nda önemli rolü olan bu yap›t, pek çok sosyal bilimci ve sa¤l›k çal›flanlar›nca
yararl› bulunmufl ve be¤eni kazanm›flt›r. Mevcudu kalmayan bu yay›n›n  içeri¤ine HÜKSAM web sayfa-
s›ndan ulafl›labilir. Ayr›ca, kitab›n güncellenmifl olarak yeniden bas›m› planlanmaktad›r (2). 

• 1998 Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› (TNSA-98) ‹leri Analizi: 2001 y›l›nda H.Ü. Halk
Sa¤l›¤› AD.’dan bir ekibin gerçeklefltirdi¤i bu çal›flma, HÜKSAM’›n da katk›lar› ile tamamlanarak Türkçe
ve ‹ngilizce raporlar› bas›lm›flt›r. Çal›flman›n sonuçlar›, çeflitli sektörlerin kat›ld›¤› büyük bir toplant› ile du-
yurulmufl, ayr›ca raporun genifl ölçüde ulusal ve uluslararas› da¤›t›m› yap›lm›flt›r.(6) 

• 2002 y›l›nda Endonezya’n›n çeflitli kad›n kurulufllar›n›n yöneticileri, 5 parlamenter ve din
adamlar›ndan oluflan 17 kiflilik bir grup, HÜKSAM ile ba¤lant› kurarak merkezimizi ve H.Ü. - Dünya Sa¤-
l›k Örgütü ‹flbirli¤i Merkezi’ni “Türkiye’de ‹steyerek Düflüklerin Yasallaflma Süreci”ni incelemek ve de-
neyimlerimizi paylaflmak amac›yla ziyaret etmifltir. Bu amaçla, bir günü seminer fleklinde süren 3 günlük
bir program›n organizasyonunu ve ev sahipli¤ini merkezimiz yapm›flt›r.

• 6-7 Mart 2004 tarihinde Ankara Tabip Odas› iflbirli¤i ile “Küreselleflme ve Kad›n Sa¤l›¤› Sem-
pozyumu” düzenlenmifltir. 

• “Zaman içinde Kad›n-Nippukir” Performans Gösterisi 3 Mart 2004 tarihinde Hacettepe Üni-
versitesi’nde sahnelenmifltir. Anadolu’nun geçmifl uygarl›klar›ndaki kad›n›ndan günümüz kad›n›na evren-
sel mesajlar tafl›yan bu gösterinin organizasyonu H.Ü Hemflirelik Yüksekokulu ve T›p Fakültesi ö¤renci-
lerinden oluflan HÜKSAM kad›n çal›flma grubu taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.∑ Ünivers i te lerde
Gençler için Üreme ve Cinsel Sa¤l›kta Hizmet Modeli Gelifltirme Projesi: HÜKSAM; Ha-
cettepe, Bilkent, Dicle, Osmangazi, Bo¤aziçi, Yeditepe, Koç ve Ege Üniversitesi’nde UNFPA deste¤i ile
ICC ve IKGV’nin koordinasyonunda yürütülen “Üniversitelerde Gençler için Üreme ve Cinsel Sa¤l›k-
ta Hizmet Modeli Gelifltirme” projesinin Hacettepe Üniversitesi’ndeki bölümünü, Rektörlü¤ümüzün des-
te¤i, sa¤l›k merkezlerimizin iflbirli¤i ile 1 Nisan 2003 tarihinden bu yana sürdürmüfl olup çal›flma 2005
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y›l› sonunda tamamlanm›flt›r. Bu çal›flmada oluflturulan “Genç Dostu Sa¤l›k Hizmeti” Modeli Hacettepe
Üniversitesi Sa¤l›k Merkezlerinin rutin uygulamalar›na “Gençlik Dan›flma Birimi (GDB)” faaliyetleri olarak
girmifl olup halen sürdürülmektedir. Bu çal›flma kapsam›nda ö¤rencilere “üreme sa¤l›¤› ve cinsel sa¤l›k”
konular›nda dan›flmanl›k ve klinik hizmetler entegre olarak sunulmaktad›r. Ö¤rencilere yönelik, konuyla
ilgili çeflitli bilgilendirme, e¤itim ve iletiflim (BE‹) materyali üretilerek da¤›t›lm›flt›r. Ö¤renciler için düzenli
olarak tan›t›m programlar› ve e¤itimler sürdürülmektedir.

• Bu çal›flmalar›n ö¤rencilerin sa¤l›k, bilgi, görüfl ve davran›fllar›na olan etki ve katk›s› ayr›ca GDB’lerin ku-
rulmas›n›n Sa¤l›k Merkezlerinin hizmetlerine olan etki ve katk›s› da Beytepe Yerleflkesinde 2004 ve 2005
y›llar›nda yap›lan 2 büyük çal›flma ile de¤erlendirilmifltir. Bu çal›flmalardan biri Hacettepe Üniversitesi Sa¤-
l›k Merkezleri kapsam›nda gelifltirilen GDB’lerin etkisinin de¤erlendirildi¤i çal›flma olup, bu de¤erlendirme
GDB’lerin kurulmas›n›n, Sa¤l›k merkezinin genel kullan›m›n› art›rd›¤›, ayr›ca daha önce hiç baflvuru olma-
yan Cinsel Sa¤l›k / Üreme Sa¤l›¤› konular›nda gençlerin GDB’lere giderek artan say›da baflvurdu¤unu
göstermifltir. Ba¤lant›l› di¤er araflt›rma ise, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleflkesinde okuyan 1. s›n›f
ö¤rencilerinde 2001 y›l›nda DSÖ iflbirli¤i ile yürütülmüfl olan çal›flman›n bu kez ayn› yerleflkede okuyan
4. s›n›f ö¤rencilerinde tekrar edilmesi ile aradan geçen 3 y›ldaki de¤ifliklikler anlafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ya-
p›lan de¤erlendirmeler, bu yaklafl›m›n üniversite ö¤rencilerine verilen sa¤l›k hizmetlerinde önemli bir ek-
si¤i tamamlad›¤›n› göstermektedir. Tüm bu çal›flmalara iliflkin ayr›nt›l› bilgiler “Genç Dostu Cinsel Sa¤l›k
Üreme Sa¤l›¤› Hizmet Modeli ve ‹lgili Araflt›rmalar›n Sonuçlar›” ad› ile bir kaynak kitap olarak bas›lm›fl
olup 15-16 Aral›k 2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde genifl bir kat›l›mla gerçek-
lefltirilen “Üniversite Sa¤l›k Merkezleri 2. Sempozyumu”nda da¤›t›lm›flt›r (7). 

• Sa¤l›k Politikalar›nda Toplumsal Cinsiyete Duyarl›l›¤›n ‹ncelenmesi Projesi: DSÖ Avru-
pa Bölgesi iflbirli¤i ile ‹ngiltere, ‹rlanda, Hollanda, H›rvatistan, K›rg›zistan, Tacikistan ve Türkiye olmak
üzere 7 ülkede yürütülen “Sa¤l›k Politikalar›nda Toplumsal Cinsiyete Duyarl›l›¤›n ‹ncelenmesi” araflt›rma-
s›, 2004 y›l›nda Türkiye’de Üreme Sa¤l›¤› yasa ve politikalar›n›n incelenmesi ile gerçeklefltirilmifltir. Arafl-
t›rman›n ikinci faz›nda; UNFPA deste¤i ile sa¤l›k politikalar›nda toplumsal cinsiyet konusunda duyarl›l›¤›n
sahadaki uygulamalara yans›mas› konusu, niteliksel araflt›rma yöntemleri ile Ankara, ‹stanbul, Diyarbak›r
ve Mardin ‹lleri’nde incelenmifltir. Bu çal›flma sonucunda ülkenin sa¤l›k politikalar›nda toplumsal cinsiyet
bak›fl aç›s›n›n etkisinin saptanmas›n›n yan›nda bulgulara yönelik stratejilerin gelifltirilmesi de amaçlanmak-
tad›r. Çal›flma, Türkiye’de bir ilk olmas› aç›s›ndan ayr›ca önem tafl›maktad›r. Çal›flma sonuçlar› DSÖ ve
UNFPA’ye rapor edilmifl olup, özet rapor ‹ngilizce olarak DSÖ-Avrupa Bölgesi taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Türkçe rapor ise 2006 y›l›nda bas›lm›fl olup Türkiye’den 15 de¤iflik sektör ve 47 üniversiteden toplam
335 kiflinin kat›lm›fl oldu¤u “Üniversite Sa¤l›k Merkezleri 2. Sempozyumu”nda raporun da¤›t›m› yap›lm›fl-
t›r.(8) 

• Sincan Sarayc›k Köyü’nde yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Bak›fl Aç›s›yla Sa¤l›k Davra-
n›fllar›” Projesi: Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i iflbirli¤i ile Sincan Sarayc›k Köyü’nde yaflayan
kad›nlar›n sa¤l›k davran›fllar›, toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla, niteliksel araflt›rma teknikleri kullan›larak
incelenmifltir. HÜKSAM iflbirli¤inde yap›lan, “Ankara’da Yoksulluk S›n›r›n›n Alt›nda Yaflayan Sincan-Sa-
rayc›k Kad›nlar›na Fiziksel Sa¤l›k ve Sosyal Psikolojik Beceriler Konusunda Fark›ndal›k Kazand›rma” bafl-
l›kl› çal›flman›n nihai raporu tamamlanm›flt›r. 

• Toplumsal Cinsiyete Duyarl› Sa¤l›k Göstergelerinin Gelifltirilmesi konusunda T.C. Baflba-
kanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ile ortak bir çal›flma yürütülmüfltür. Çal›flma, toplumsal cinsiye-
te duyarl› bilgilerin elde edilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

• Kad›n Eme¤i Platformu: 2005 y›l› içinde çal›flmalar›na bafllayan, Türk-‹fl’in koordinasyonunda, ILO
ve UNFPA iflbirli¤i ile çok say›da kurum ve kuruluflun ortaklafla çal›flmalar yürüttükleri Kad›n Eme¤i Plat-
formu kapsam›nda “Kad›n Eme¤i ve Sa¤l›k”, “Kad›n Eme¤i ve E¤itim”, “Kad›n Eme¤i ve Çal›flma Haya-
t›”, “Kad›n Eme¤i ve Sendika” ve “Kad›n Eme¤i ve Hukuk” alanlar›nda toplam 5 çal›flma grubu olufltu-
rulmufltur. Platform 2005 y›l›nda komisyon raporlar›ndan oluflan bir kitapç›k haz›rlam›flt›r. Sözkonusu ki-
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tapç›kta her alanla ilgili mevcut durum ortaya konmufl, ana sorun alanlar› belirlenmifl, k›sa ve uzun vade-
de yaflama geçirilebilecek somut çözüm önerilerinde bulunulmufltur. Raporda Merkezimiz taraf›ndan ha-
z›rlanan “Kad›n Eme¤i ve Sa¤l›k” konusunda bir rapor da yer almaktad›r.

• Akran E¤itimi: Akran e¤itimi çal›flmas›n›n temel amac›; gençleri Üreme ve Cinsel Sa¤l›k  hizmetlerine
yönlendirmede “akran e¤itimi” modelini kullanmakt›r. Sözü edilen “Adolesanlar›n / Gençlerin Cinsel ve
Üreme Sa¤l›¤›n› Etkileyen Faktörler Araflt›rmas›”n›n bir komponenti olan “Akran E¤itimi” çal›flmas› Rek-
törlü¤ümüzün de katk›lar›yla yürütülmeye bafllanm›flt›r. UNFPA taraf›ndan desteklenen bu programda
“akranlar” standard bir e¤itim program› ile 1 haftal›k e¤itim sürecinden geçirilmifltir. Daha sonra “akran
e¤itim grubu”, ald›klar› e¤itim do¤rultusunda kendi yafl›tlar›n› bilinçlendirmek ad›na çal›flmalar›na baflla-
m›flt›r. Bu çal›flmalar›n daha da h›zlanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmekte olup konu ile ilgili UNFPA
ile olan iflbirli¤imiz sürmektedir.

• “Üniversite Gençlerinin Cinsel ve Üreme Sa¤l›¤› – 5 Üniversite Çal›flmas›”: Dünya Sa¤l›k
Örgütü ve Hacettepe Üniversitesi DSÖ- Üreme Sa¤l›¤› ‹flbirli¤i Merkezi iflbirli¤inde 2001 y›l›nda yürütül-
müfl olan “Adolesanlar›n / Gençlerin Cinsel ve Üreme Sa¤l›¤›n› Etkileyen Faktörler Araflt›rmas›” sonuç-
lar› kullan›larak, HÜKSAM koordinasyonunda Üniversitenin Beytepe ve Merkez Kampüs Sa¤l›k Merkez-
leri’nde Üniversitelerde Gençler için Üreme ve Cinsel Sa¤l›k Dan›flmanl›k Hizmet Modeli Gelifltirme ama-
c›yla oluflturulmufl olan, üreme sa¤l›¤› ve cinsel sa¤l›k hizmetlerinde dan›flmanl›k ve klinik hizmetlerin bir-
likte sunuldu¤u Gençlik Dan›flma Birimleri deneyiminin sonuçlar›n›n olumlu olmas› nedeni ile, benzer yak-
lafl›m›n Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas), Çukurova Üniversitesi (Adana), Do-
kuz Eylül Üniversitesi (‹zmir) ve Gazi Üniversitesi (Ankara)’nin içinde bulundu¤u  5 üniversitede de, sa¤l›k
merkezleri bünyesinde yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla bir proje önerisi haz›rlanm›flt›r. Avrupa Birli¤i’nden des-
tek alan bu proje Üniversitemizin öncülük ve deste¤i ile sözü edilen 5 üniversitenin sa¤l›k merkezlerinde
de “Gençlik Dan›flma Birimleri” oluflturmak amac› ile gerçeklefltirilmifltir.  Bu çal›flmada Sa¤l›k ve Sosyal
Yard›m Vakf› ve Hacettepe Üniversitesi A‹DS Tedavi Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (HATAM) ile iflbir-
li¤i yap›lm›flt›r. Projenin uygulanma aflamas› bitmifl olup özet raporu bas›larak çal›flman›n bütün aflamala-
r› ve sonuçlar› 15-16 Aral›k 2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yap›lan “Üniver-
site Sa¤l›k Merkezleri 2. Sempozyumu”nda duyurulmufltur. Ayr›ca sözü edilen 5 üniversitede oluflturulan
birimlerle iletiflimin  sürdürülmesi planlanm›flt›r. (9)

• TBMM bünyesinde Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad›nlara ve Çocuklara Yönelik fiid-
detin Sebeplerinin Araflt›r›larak Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac›yla
kurulan, k›sa ad› “Kad›nlara ve Çocuklara Karfl› Uygulana fiiddetin Önlenmesi Komis-
yonu”na dan›flmanl›k yapmak üzere HÜKSAM ad›na bir uzman görevlendirilmifl olup, TBMM’de
18.10.2005 tarihinde bafllayan ve 6 ay süren çal›flman›n tümüne kat›lm›flt›r. Sözü edilen çal›flman›n ra-
poru “Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad›nlara ve Çocuklara Yönelik fiiddetin Sebeplerinin Araflt›r›larak
Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac›yla Kurulan - TBMM Araflt›rma Komisyonu Raporu”
2006 y›l›nda T.C.Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan bas›larak da¤›t›m› yap›lm›flt›r
(10) . 

• H.Ü. Merkez Kampüsü Son S›n›f Ö¤rencilerinin Toplumsal Cinsiyet Bak›fl Aç›lar› ve Et-
kileyen Faktörler Çal›flmas›: H.Ü. Hemflirelik Yüksekokulu doktora ö¤rencilerinden oluflan HÜK-
SAM kad›n çal›flma grubu taraf›ndan yap›lm›fl ve sonuçlar uluslararas› bir kongrede sunulmufltur.

• T.C. Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün yeni kabul edilen teflkilat ya-
sas› gere¤i oluflturulan “Dan›flma Kurulu”nda HÜKSAM’dan Müdür ve bir Müdür Yard›mc›s›
yer almaktad›r. Kurul 2006 y›l›ndan itibaren çal›flmalar›n› sürdürmektedir.  

• Yafllanan Kad›n Sempozyumu: HÜKSAM ve H. Ü. Geriatrik Bilimler Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi (H. Ü. GEBAM) “Dünya Kad›nlar Günü” etkinlikleri çerçevesinde 2005 y›l› için ortaklafla bir etkinlik
gerçeklefltirmifllerdir. Aç›l›fl›na Hacettepe Üniversitesi Eski Rektörü Say›n Tunçalp Özgen’in de kat›ld›¤›
etkinli¤in aç›l›fl›n› Cumhurbaflkan›m›z›n Say›n efli Semra Sezer Han›mefendi bir konuflma ile yapm›fllard›r.
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Sempozyumda, Toplumsal Cinsiyet Bak›fl Aç›s›yla Yafllanan Kad›n, Yaln›zl›k – Yoksulluk – Yafll›l›k, Yafl-
l›l›k ve Üretkenlik, ‹htiyarlamadan Yafllanmak, Yafllanan Kad›n›n Sa¤l›k Sorunlar›, Menopoz ve Sonras›
gibi konulara yer verilen sempozyum genifl bir kat›l›mla gerçeklefltirilmifltir.   Sempozyumda “Yafllanan
Kad›n Gazetesi” ç›kar›lm›fl ve sempozyuma davetli olan konuflmac›lar›n sunduklar› bildiriler kapsaml› ola-
rak HÜKSAM  ve HÜGEBAM web sayfalar›nda yay›nlanm›flt›r.

• “Gençler ‹çin Birlikte Çal›flal›m” Paneli: 2006 y›l› 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü etkinlikleri çer-
çevesinde ö¤rencilere yönelik , 21-23 Mart 2006 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ünün de
destekleriyle Beytepe ve Merkez Kampüslerde ö¤rencilerin, Rektör Yard›mc›m›z Sn. Prof. Dr. Nuran Öz-
yer’in de konuflmac› oldu¤u  “Gençler ‹çin Birlikte Çal›flal›m” konulu iki panel düzenlenmifltir.

• Flört fiiddeti Araflt›rmas›: HÜKSAM Kad›n Çal›flma Grubu taraf›ndan “Flört fiiddeti” konulu arafl-
t›rma planlanm›fl olup, bu araflt›rma, Ankara’da bulunan Gazi ve Ankara Üniversitelerinin Hemflirelik
Yüksekokullar›’n›n birinci ve dördüncü s›n›flar›nda okuyan ö¤rencilerde yap›lm›flt›r. Araflt›rma tamamlan-
m›fl olup, rapor ve makale olarak yay›nlanma aflamas›ndad›r.

• HÜKSAM’›n yukar›da özetlenen etkinliklerinin d›fl›nda toplumun kad›n konular›nda e¤itilmesi, ayd›nlat›l-
mas›na yönelik faaliyetleri de bulunmaktad›r; Çankaya Belediyesi taraf›ndan 2007 y›l›nda düzenlenen
“Kad›na Yönelik fiiddet” paneli, Mamak Belediyesi taraf›ndan düzenlenen “Kad›n Sa¤l›¤›” pa-
neli, Ankara – TODAM larda yürütülen kad›n sa¤l›¤› bilgilendirme toplant›lar›ndan  ör-
nek olarak söz edilebilir.

• HÜKSAM, kad›n konusunda, kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bu yana son derece anlaml› ve önemli ifllevler ya-
pan T.C.Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yapmakta, gereken ve talep edilen
pek çok alan ve konuda dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Buna birkaç örnek vermek gerekirse; BM-Ka-
d›n›n Statüsü Komisyonu toplant›lar›nda, özellikle sa¤l›k konular›n›n gündeme al›nd›¤› toplant›larda resmi
delegasyon içinde yer alarak, halen yürütülmekte olan  “Kad›na Karfl› fiiddetin Önlenmesi Projesi”nin çe-
flitli komponentlerinde dan›flmanl›k yaparak, CEDAW ülke raporunun oluflturulmas›nda yap›lan çal›flma-
lara katk› yaparak gereken deste¤i vermektedir.

• HÜKSAM’›n di¤er önemli bir etkinli¤i; kad›na yönelik fliddetin çok büyük boyutta oldu¤u  Türkiye’de, sa-
y›lar› son derece yetersiz olan kad›n s›¤›nma evlerine “örnek nitelikte” bir yenisinin eklen-
mesi için Çankaya Belediyesi taraf›ndan yap›lan çal›flmaya HÜKSAM’›n verdi¤i teknik
destek olup, s›¤›nma evi 8 Mart 2008 Dünya Kad›nlar Gününden önce aç›lacakt›r.

HÜKSAM, kurulufl tarihi çok da eski olmayan sadece 7 y›l önce kurulmufl olan bir Üniversite Kad›n Merkezi-
dir. Yukar›da baz›lar› yans›t›lan   çal›flmalardan da anlafl›laca¤› üzere, kad›n sa¤l›¤›na yo¤unlaflm›fl mültidisipliner
bir yap› içeren bu merkez,  oluflturdu¤u bu kurumsal yap› ve mekanizma arac›l›¤› ile kad›n sa¤l›¤› alan›na çok
katk› sa¤layabilmekte özellikle de konu ile ilgili  savunuculuk yap›lmas› ve bilimsel destek sa¤lan›lmas›nda ulusal
ve uluslararas› düzeyde etkili olabilmekte ve katk› sa¤layabilmektedir.

Pekin’de yap›lan IV. Dünya Kad›n Konferans›nda önerilen ve kat›lan bütün ülkelerin imzalad›¤› yerinde ve do¤-
ru bir kararla kurulmas› h›z kazanan “Üniversite Kad›n Merkezleri”nin daha etkili çal›flabilmesi, u¤rafl
alanlar›nda daha fazla katk› yapabilmesi için yap›lmas› gerekenler flöyle özetlenebilir:

• Kad›n Merkezleri, ba¤l› olduklar› yönetimler taraf›ndan mutlaka desteklenmelidir.

• Merkezler aras›nda ulusal ve uluslarars› düzeyde mutlaka bir iletiflim a¤› kurularak, iflbirli¤i çal›flmalar› ya-
p›lmal›d›r.

• Merkezler, kad›n konular›nda bilimsel çal›flmalar yaparken bu çal›flmalar›n konular› mutlaka ülke ve dün-
ya gerçekleri ile ba¤lant›l› olmal›d›r. Toplumdan kopuk, uygulama alan› s›n›rl›, sadece akademik kayg› ile
çal›flmalar yap›lmamal›d›r.
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• Merkezlerin kendilerine ait fizik mekan›n›n ve sekreterlik ifllerini ve iletiflim a¤›n› oluflturacak daimi bir ela-
man›n ve mali gücünün olmas› çal›flmalardaki h›z› art›racakt›r. 

• Merkezlerin bulunduklar› üniversitelerde lisansüstü e¤itim programlar›na  sahip olmalar›, Merkezlerin, ça-
l›flt›¤› konularda formal e¤itim vermelerini kurumsallaflt›raca¤› gibi, savunuculuk gücünü de art›racakt›r.
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TOPLUMSAL C‹NS‹YET AYRIMCILI⁄I
Aksu BORA
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesinde ve Kad›n Çal›flmalar› Anabilim Dal›

Sa¤l›k, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dolay›s›yla, sa¤l›k dedi¤imizde yaln›zca fiziksel ve
biyolojik de¤il, toplumsal ve kültürel iyili¤i de anlamam›z gerekir. Kad›nlar aç›s›ndan bu, cinsiyetin dolay› ayr›m-
c›l›¤a u¤ramama, toplumsal kaynaklardan erkeklerle eflit oranda yararlanabilme anlam›na da gelir. Oysa biliyo-
ruz ki yaln›zca Türkiye’de de¤il, dünyan›n hangi ülkesine gidersek gidelim, kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤›n de¤iflik
görünümleriyle karfl›lafl›r›z. Ayr›mc›l›k, kad›nlar›n fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak “iyi” durumda olmala-
r›n›n önündeki en büyük engellerden biridir. Baflta fliddet olmak üzere, kad›nlar›n insan haklar›na yönelik ihlal-
lerin her biri, toplumsal ve siyasal oldu¤u kadar, sa¤l›k problemleri olarak da ele al›nabilir.
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TOPLUMSAL C‹NS‹YET-SA⁄LIK ‹L‹fiK‹S‹ ve TÜRK‹YE’DE DURUM
fievkat BAHAR ÖZVARIfi
Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi  Yönetim 
Kurulu üyesi

Girifl

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 1948’de sa¤l›¤›, “yaln›zca hastal›k yada sakatl›¤›n olmamas› de¤il, kiflinin bedensel,

ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tan›mlam›flt›r (1). Halen tüm dünyan›n kabul etti¤i bu tan›ma
göre, dil, din, etnik köken, cinsiyet vb. ayr›m› olmadan her bireyin eflit olarak sa¤l›kl› olma hakk› vard›r. Günü-
müzde 6.5 milyar› aflan dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan kad›nlar›n sa¤l›k durumunu incelerken; hastal›k ve
sakatl›k yönünden oldu¤u kadar, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinin olup olmamas› ve kad›nlar›n
“tam iyilik durumlar›n›” etkileyen faktörler yönünden de sorunu irdelemek ve tan›mlamak gerekmektedir. Bu ne-
denle kad›nlar›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas›n› etkileyen e¤itim düzeyi veya sosyal olanaklar›n kullan›lma-
s›nda belirleyici olan “toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› da “sa¤l›k” kavram› içerisinde incelenmesi gereken konu-
lard›r. 

Bilindi¤i gibi; bireyin kad›n ya da erkek olarak gösterdi¤i genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklere “cinsiyet”
(sex) denir. “Toplumsal cinsiyet” (gender) ise; kad›n›n ve erke¤in sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumlu-
luklar›n› ifade eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik farkl›l›klardan dolay› de¤il, kad›n ve erkek olarak toplumun bi-
zi nas›l gördü¤ü, nas›l alg›lad›¤›, nas›l düflündü¤ü ve nas›l davranmam›z› bekledi¤i ile ilgili bir kavramd›r (2,3).

Bu kavramlarla birlikte iki ayr› kavram›n daha bilinmesinde yarar vard›r. Bunlar; 

Toplumsal cinsiyette eflitlik (gender equality); f›rsatlar› kullanma, kaynaklar›n ayr›lmas› ve kullan›m›nda, hiz-
metleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayr›mc›l›¤a u¤ramamas› demektir. Toplumsal cin-
siyette hakkaniyet (gender equity) ise; kad›n ve erke¤in farkl› gereksinimi ve güçlerinin oldu¤u, bu farkl›l›klar›n
belirlenerek iki cinsiyet aras›ndaki dengeyi düzeltecek flekilde gerekenlerin yap›lmas› anlam›na gelmektedir (2,3).

Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farkl›l›¤› sosyalleflme süreci içerisinde oluflmaktad›r, bu nedenle de
toplumdan topluma, kültürden kültüre de¤iflebilir ve de¤ifltirilebilir. Pek çok toplumda kad›n ve erkek farkl› bi-
reyler olarak görülmektedir ve her birinin kendine ait rolleri, olanaklar› ve sorumluluklar› vard›r. Toplumsal cin-
siyet hem kad›nlar›n, hem de erkeklerin yaflam›n› flekillendirir ve sonuçta bu çeflitlilik sadece “farkl› olmaktan”
öte, kaynaklara ulaflma ve elde etmede cinsiyetler aras›nda eflitsizlikleri de belirleyen bir anlam tafl›r. Bu eflitsiz-
lik en belirgin olarak gelir da¤›l›m›nda kendini gösterir. Bugün dünyadaki yoksullar›n % 70’ini kad›nlar olufltur-
maktad›r. “Yoksullu¤un feminizasyonu” olarak tan›mlanan bu durum, hem zengin, hem de yoksul ülkelerde
mevcuttur ve çal›flma yaflam›nda kad›nlar›n eflit olmayan durumunu ve ev içindeki düflük statülerini yans›tan bir
göstergedir. Bir çok kad›n çal›flma olana¤› bulamazken, çal›flan kad›nlar da ancak erkek kazanc›n›n ortalama
3/4’ü kadar bir ücret kazanmaktad›rlar (3,4).

Bu tür ayr›mc›l›¤›n yan› s›ra, toplumsal cinsiyetle ilgili olarak, “kad›n olmaya” kültürel yönden daha az de¤er ve-
rilmesi söz konusu olabilir ki bu kad›n›n yaflam›n› ve sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler. Kad›n ve k›z çocuklar›na aile ve
toplum taraf›ndan verilen düflük de¤er, dünya istatistiklerinde “okur–yazarl›k durumunda” belirgin olarak kendi-
ni göstermektedir. Geçen yirmi y›lda önemli at›l›mlar yap›lmas›na ra¤men, dünyada hala ilkokula bafllamayan
130 milyon çocu¤un ço¤unlu¤unu (2/3’ünü) k›zlar oluflturmaktad›r. Ayr›ca hala 1 erke¤e karfl›, 2 kad›n oku-
ma–yazma bilmemektedir. Yine kad›nlar kullan›lan oylar›n yar›s›na sahip olduklar› halde, tüm dünyada parla-
mentoda % 14.2, kabinede bakan olarak sadece % 6 koltu¤a sahiptirler (3,4). 

Toplumsal cinsiyet ve haklar

Cinsiyeti nedeni ile toplumun “kad›n cinsiyetine” biçti¤i rol ve beklentileri, sonuçta kad›nlar›n insan haklar› kap-
sam›ndaki baz› haklar›n› elde edememesine, kullanamamas›na yol açmaktad›r. Bu durum, toplumlarda kad›n
sa¤l›¤› için adeta k›s›r bir döngü oluflturmaktad›r (3). 
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Haklar›n kullan›m›nda, kad›n ve erkek aras›nda çok büyük farkl›l›klar mevcuttur. Bunlar baz› örneklerle aç›kla-
nacak olursa; örne¤in Türkiye’de, her ö¤renim düzeyinde okullaflma oran› erkeklerin lehine olarak oldukça fark-
l›d›r. Ülkemizde 1930’larda çok düflük olan toplumun okur-yazarl›k oran› y›llara göre giderek artm›flt›r ve bu ar-
t›fl e¤risi her iki cinsiyet için de benzerdir. Ancak; son 70 y›lda kad›n ve erkek okur-yazarl›¤›ndaki fark hiç ka-
panmam›fl, aynen devam etmifltir. Bu bulgu, Türkiye’de cinsiyet bak›fl aç›s›na duyarl› bir e¤itim politikas›n›n
uygulanmad›¤›n›n bir göstergesidir. Halen Türkiye’de erkeklerin okur-yazarl›k oran› %89, kad›nlar›n %72’dir.
Okuma-yazma bilen nüfus içindeki kad›n oran› %44.2’dir. Aradaki fark›n çok yüksek oldu¤u bölge ve illerimiz
mevcuttur (3,5) K›z-erkek okullaflma oranlar› 1995-1996 ö¤retim y›l›nda k›zlarda %88.2 erkeklerde %92.3’tür.
Ancak, ilkokul sonras› e¤itimin her düzeyinde k›z ö¤renci kat›l›m› erkek ö¤rencilerin gerisinde kalmakta, bu aç›k,
e¤itim düzeyi yüksekli¤ine koflut olarak büyümektedir. Örne¤in, ayn› ö¤retim y›l› için ortaokula bafllama oranla-
r› k›zlarda %58.2 iken, erkeklerde %76.1’dir (3,5). Türkiye’de 2001 y›l›nda D‹E verilerine göre, 6-14 yafl gru-
bundaki k›z çocuklar›n›n %12.9’u, erkek çocuklar›n›n %7.6’s› okula devam etmemektedir. Okula devam etme-
me nedenleri incelendi¤inde; “toplumsal cinsiyet” faktörünün belirleyici oldu¤u görülebilir (3,5). 

Türkiye’de kamu kesiminde üst ve orta düzey yöneticilerin ve parlamentodaki üyelerin cinsiyete göre da¤›l›mla-
r› incelendi¤inde, f›rsatlar›n kullan›m›nda cinsiyetler aras›nda varolan eflitsizlik aç›kça görülebilir. Kamusal kesim-
de üst düzey yöneticili¤i yapan kad›nlar›n say›s› çok az iken, daha alt düzeylere inildikçe (özellikle “yard›mc›l›k”
düzeyinde) yöneticilik yapan kad›nlar›n say›s› artmaktad›r(5). Türkiye’de parlamentodaki milletvekilleri içerisinde
kad›nlar›n yüzdesi 2007 seçimlerinde ancak %9 olmufltur.

Sosyal yaflamda yer almada, f›rsatlar›n kullan›m›ndaki cinsiyetler aras› eflitsizlik durumu, sadece Türkiye için de-
¤il, bütün geliflmekte olan ülkeler için söz konusudur. Toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n›, ayr›mc›l›¤›n ol-
mamas›n› sa¤layan politikalar, o ülkelerin de ana plan ve programlar›na ve uygulamalara yeterince entegre edi-
lememifltir. 2006 verilerine göre, parlamentoda kad›n say›s› en yüksek olan ülkeler Iskandinav ülkeleridir; örne-
¤in, ‹sveç parlamentosunun % 47.3’ünü kad›nlar oluflturmaktad›r (6).

Toplumsal cinsiyet ve sa¤l›k

Kad›n ve erkeklerdeki sa¤l›k ve hastal›k örüntüleri belirgin farkl›l›klar gösterir. Kad›nlar›n do¤umda beklenen ya-
flam süresi daha uzundur. Ancak pek çok toplumda, kad›nlar›n erkeklere göre daha fazla hastal›k ve stres yafla-
d›klar› bilinmektedir. Kad›nlar erkeklerden daha uzun yaflad›kça, daha uzun olan bu yaflam›n niteli¤i önem ka-
zanmaktad›r. Daha zay›f cinsiyet olarak de¤erlendirilen kad›nlar›n asl›nda bütün yafllarda erkeklerden daha güç-
lü oldu¤u görülür. Tüm toplumlarda, erkek fetüs daha fazla spontan düflük ve ölü do¤umla karfl›lafl›r. Bu morta-
lite modeli yaflam›n ilk 6 ay›nda da belirgin flekilde devam eder. Eriflkin dönemde ise yine kad›nlar menopoz dö-
nemine kadar biyolojik bir avantaja sahiptir. Çünkü cinsiyet hormonlar› kad›nlar› iskemik kalp hastal›klar›ndan
korumaktad›r (3,7). 

Toplumsal cinsiyet rolündeki de¤iflimler erkekler için ise; “ekmek paras› kazanmak” amac›yla daha fazla risk al-
malar›na ve mesleki nedenlere ba¤l› ölümlerden daha fazla etkilenmelerine neden olmufltur. Ayn› zamanda er-
keklerin kaynaklara ulaflma imkanlar›n›n daha fazla olmas›, tehlikeli maddelerle karfl›laflmalar›/kullanmalar› ris-
kini artt›rm›flt›r. Bu al›flkanl›klar “erkeksi al›flkanl›klar” olarak tan›mlanm›flt›r. Dünyan›n pek çok ülkesinde genç
erkekler genç kad›nlardan daha fazla trafik kazas› (alkol ba¤lant›l›) ve fliddetten dolay› ölüm riskiyle karfl›laflmak-
tad›r. Yaflam›n ilerleyen evrelerinde erkekler aras›nda görülen “erken ölümler”in büyük bir k›sm› kalp hastal›k-
lar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu yaln›zca biyolojik duyarl›l›ktan de¤il, ayn› zamanda erkeklerin risk alma davra-
n›fllar›n›n farkl› olmas›ndan da kaynaklanmaktad›r. Örne¤in; erkekler sigara içmeyle birlikte, mesleki karsinojen-
lere daha fazla maruz kald›klar› için akci¤er kanserinden ölme riskleri de artmaktad›r (3,7).

Türkiye’de, kad›nlar›n beklenen yaflam süresi erkeklerden daha uzun oldu¤undan yafll› kuflaktaki kad›n say›s› da-
ha fazlad›r. Nüfus projeksiyonunda, 2000 y›l›nda beklenen yaflam süresi erkeklerde 66.9 y›l, kad›nlarda 71.5
y›l iken, 2005 y›l›nda bu sürenin erkeklerde 68.0 y›l, kad›nlarda 72.7 y›l olmas› beklenmektedir. Yaflam süreci
boyunca hem kad›n, hem de erkekler cinsiyete özel hastal›klar aç›s›ndan risk taflmaktad›rlar. Ancak kad›n ve er-
ke¤in üreme ile ilgili hastal›k yükleri incelendi¤inde; kad›nlar üreme sa¤l›¤› sorunlar›n› erkeklerden çok daha faz-
la yaflarlar ve bu duyarl›l›k üreme ça¤›nda (15-49 yafl) daha da artar. Cinsiyete göre üreme sa¤l›¤› hastal›k yükü
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incelendi¤inde; kad›n›n hastal›k yükü (%36.6), erke¤in yükünün (%12.3) üç kat› oldu¤u görülür. Kad›n ve erke-
¤in biyolojik cinsiyeti ve üremeye iliflkin fizyolojik fonksiyonlar›n›n farkl›l›¤› ve getirdi¤i yüklerin yan› s›ra, toplu-
mun kendilerine biçti¤i “toplumsal cinsiyet” rolünden kaynaklanan ve sa¤l›klar›n› olumsuz etkileyen faktörler
mevcuttur. Bu olumsuzluklar›n boyutu toplumdan topluma de¤iflmekle birlikte, özellikle geliflmekte olan ülkeler-
de “kad›n” yönünden olumsuzluklar›n boyutu daha da büyüktür (3,7). 

Örne¤in, anne ölümlerini azaltmak ve önlemek art›k günümüzde bir sosyal adalet ve insan haklar› konusu ola-
rak kabul edilmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü ve UNICEF’in 1990 tahminlerine göre, gebelik, do¤um yada lo-
husal›k döneminde yaflanan komplikasyonlara ba¤l› olarak y›lda 585 000 anne ölümü meydana gelmektedir.
Bu ölümlerin %99’u geliflmekte olan bölgelerdedir. Yine Dünya Sa¤l›k Örgütü tahminlerine göre, dünyada her
y›l 15 milyondan fazla kad›n›n yaflamlar›n›n geri kalan k›sm›nda do¤um ve gebeli¤e ba¤l› yaralanma ve sakatl›k
sorunlar› devam etmektedir. Bir kad›n, her hamilelikte ölüm riski ile karfl› karfl›ya gelmektedir. Geliflmifl bölge-
lerde anne ölüm oranlar›, 100 000 canl› do¤umda ortalama olarak 50’nin çok alt›ndad›r (Do¤u Avrupa için 8-
50; ve pek çok Bat› Avrupa ülkesi için 8’in alt›ndad›r). Geliflmekte olan bölgeler ise, 100 000 canl› do¤um için
500-1000 olarak rapor etmektedir (4). Türkiye’de 1998’de hastane verilerine dayal› (53 ilin, 615 hastanesin-
de) yap›lan bir çal›flmaya göre Anne Ölüm H›z› yüz bin canl› do¤umda 49 bulunmufltur. Bu araflt›rmada dikkat
çekici nokta, her 5 anne ölümünden 4’ü önlenebilir ölüm olarak de¤erlendirilmifltir (8).

Yafl dönemlerine göre kad›n sa¤l›¤›n› etkileyen olumsuzluklar afla¤›da örneklendirilmifltir (3).

Çocukluk Dönemi:

Cinsiyeti nedeni ile k›z çocu¤unun yaflad›¤› ve sa¤l›¤›n› etkileyen olumsuzluklar flunlard›r:

• Cinsiyet seçimi

• Gebeli¤in istenmemesi

• ‹steyerek düflükler

• Female Genital Mutilasyon (kad›n sünneti)

• Malnutrisyon

• Enfeksiyonlar

• ‹hmal, hizmetten yararlanamama

• Morbidite ve mortalite h›zlar›n›n artmas› (özellikle 2-5 yaflta)

Ergenlik (Adolesan) Dönemi (10-19 yafl)

Bu dönemde k›z adolesanlar için daha fazla riskler söz konusudur, önemli sorunlar› flunlard›r:

• Menarfl

• Toplumsal bask›

• Cinsel taciz/istismar

• ‹stenmeyen gebelikler

• ‹steyerek düflükler

• Cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar (CYBE)

• Anemi/malnütrisyon

• Madde ba¤›ml›l›¤› (alkol, sigara, uyuflturucu)

• Paral› seks

• fiiddet

Eriflkinlik Dönemi (15-49 yafl)

Üreme fonksiyonlar›n›n en yo¤un olarak yafland›¤› bu dönemde kad›nlar›n karfl›laflt›¤› en önemli sa¤l›k sorunla-
r› flunlard›r:
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• Gebelik, do¤um, do¤um sonu komplikasyonlar

• ‹stenmeyen gebelikler/isteyerek düflükler

• CYBE

• Anemi/malnütrisyon

• Paral› seks

• Cinsel taciz–istismar

• fiiddet

• Anne ölümleri

Menopoz ve menopoz sonras› dönem (50+ yafl)

Kad›n›n sa¤l›k sorunlar›n›n en ihmal edildi¤i dönemdir. Bu dönemde karfl›lafl›lan sorunlar ço¤u kez kad›n›n cin-
siyeti yada üreme fonksiyonlar› ile iliflkilendirilmez bile. Kad›nlar›n bu dönemde yaflad›¤› üreme sa¤l›¤› ile ba¤-
lant›l› sorunlar flunlard›r:

• Menopozal semptomlar 

• Malignensiler

• Kardiyo Vasküler Hastal›klar

• Osteoporoz

• Desensüs–prolapsus

• fiiddet

Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n en çarp›c› olumsuz sonucu sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma da ortaya ç›kmak-
tad›r. Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› sonucu özellikle kad›nlar›n düflük statüde olmas› en fazla onlar›n do¤urgan-
l›k davran›fl›n› etkilemektedir. 

Dünyada, geliflmekte olan 99 ülkede yap›lan bir araflt›rmaya göre; kad›n›n toplumsal statüsü ve do¤urganl›¤› ara-
s›nda do¤rudan bir iliflki vard›r ve kad›n›n statüsü iyilefltikçe sahip oldu¤u çocuk say›s› azalmaktad›r. Ayn› flekil-
de, kad›n›n statüsü iyilefltikçe obstetrik hizmetlerden yararlanma oran› da artmaktad›r. Buna Türkiye’den örnek-
ler verilecek olursa, 1998 Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› ‹leri Analiz Sonuçlar›na göre, kad›n›n ö¤renim
düzeyi yükseldikçe do¤um öncesi bak›m alma ve sa¤l›kl› koflullarda do¤um yapma oranlar›n›n artt›¤› görülmek-
tedir(Tablo 1).

Tablo 1. Kad›n›n ö¤renim düzeyine göre obstetrik hizmetlerden yaralanma durumu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kad›n›n Ö¤renim Düzeyi Do¤um öncesi bak›m Sa¤l›kl› do¤um oran› (%)

alanlar›n oran› (%) Yok/‹lkokulu bitirmemifl
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Okuryazar de¤il 37.6 54.8

‹lkokul mezunu/Ortaokulu bitirmemifl 76.2 89.8

Ortaokul ve + 96.0 99.7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kaynak: 1998 TNSA ‹leri Analiz Sonuçlar›

E¤itim düzeyi çok düflük olanlar aras›nda do¤um öncesi bak›m alma %37.6, sa¤l›kl› do¤um oran› %54.8 iken
ortaokul ve üzerinde ö¤renim görmüfl olanlarda bu oranlar s›ras› ile %96.0 ve %99.7’dir (9).

Kad›n›n ö¤renim düzeyi aile planlamas› hizmetlerine ulaflmas›nda da etkili olmaktad›r. Örne¤in; e¤itimsiz grup-
ta kontraseptif yöntem kullanma oran› %51 iken ilkokul mezunu olanlarda bu oran %67.7 ye ortaokul ve üze-
rinde %75.3 e yükselmektedir. Modern yöntem kullanma yüzdesi de buna benzer olup s›ras› ile, % 28.1 , %
38.6 ve % 52.8 dir (9). Tablo 2’de 2003 y›l› Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› verilerine göre baz› kad›n sa¤-
l›¤› göstergeleri verilmifltir (10). Ancak, burada ayr›nt›lar› gösterilememifl olsa da, bu de¤erler kent-k›r ve bat›-
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do¤u bölgeleri aras›nda çok belirgin farkl›l›k göstermektedir.

Tablo 2. Türkiye’de Seçilmifl Baz› Kad›n Sa¤l›¤› Göstergeleri

Toplam Do¤urganl›k H›z›: 2.2

AP Yöntemi Kullanma (%): 71,0

Modern Yöntem: 42.5

Geleneksel Yöntem: 28.5

AP’nda Karfl›lanmayan Gereksinim (%): 6,0

Do¤um Öncesi Bak›m alanlar (%): 80.9

Sa¤l›kl› Do¤um oran› (%): 83,0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kaynak: TNSA, 2003

Sonuç

Sa¤l›k hizmeti sunanlar›n ve karar vericilerin, politika, strateji ve uygulamalara “toplumsal cinsiyet eflitli¤i” pers-
pektifinden bakabilmesi gerekmektedir. Ço¤u kez bu bak›fl aç›s›n›n geliflmemifl olmas› toplumsal olaylarda tan›-
y› ve korunma önlemlerini, çözümleri geciktirmektedir. 

Geleneksel olarak kad›n sa¤l›¤› hizmetleri, özellikle kad›nlar›n üreme ça¤›nda, özellikle kontrasepsiyon ve güven-
li-sa¤l›kl› do¤uma odaklanm›flt›r. Bu yaklafl›m ana-çocuk sa¤l›¤› sorunlar›n›n yo¤un yafland›¤› ve anne ve bebek
ölümlerinin yüksek oldu¤u bölgelere uygun bir yaklafl›md›r. Ancak, geleneksel bak›fl›n tersine, kad›n sa¤l›¤›n›n
yaln›zca üremeye/do¤urganl›¤a iliflkin sa¤l›k olmay›p, bundan çok daha fazla oldu¤unun kavranmas› önemlidir.
Ayn› zamanda cinsel ve üremeye iliflkin alanlar belki toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n en fazla yap›ld›¤› yerdir ve
kad›n-erkek iliflkisindeki eflitsizlik, kad›n›n cinsel ve üreme sa¤l›¤› üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Ekonomik,
sosyal ve kültürel nedenler s›kl›kla kad›nlar› erkeklerle olan iliflkilerinde daha  güçsüz yapmaktad›r. Bu güçsüz-
lük, kad›nlar› istenmeyen cinsel iliflki, istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar ve fliddete karfl› ken-
dilerini koruyamamalar›na neden olabilir. 

Kad›n sa¤l›¤›ndaki ça¤dafl yaklafl›m, yaflam boyu, bütün yafl gruplar›n› ve etkileyici bütün faktörleri göz önüne
alan kapsaml› bir yaklafl›md›r. Türkiye’de kad›n sa¤l›¤› sorunlar› incelendi¤inde; daha do¤umda erkek çocu¤un
tercih edilmesinin yayg›nl›¤›ndan bafllayan, ergenlik döneminde, özellikle k›rsal alanda ve do¤uda erken evlilik
ve ergen gebeli¤i ve bunun yaratt›¤› sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Do¤urganl›k döneminde kad›nlar aras›nda risk-
li gebeliklerin yayg›n olmas›ndan, afl›r› do¤urganl›k ve bunun yaratt›¤› sa¤l›k sorunlar›na, menopoz-menopoz
sonras› dönemde ve yafll›l›k döneminde ise kad›nlar›n neredeyse “yok say›ld›¤›” bir sorunlar yuma¤› ile karfl›la-
fl›lmaktad›r.

Kad›n sa¤l›¤›/üreme sa¤l›¤› konusunda hizmet sunumunda ilkesel olarak kabul edilmifl olsa bile, ülke düzeyinde
kad›n sa¤l›¤› hizmetlerinde, “bütüncül” bir yaklafl›m yerine, do¤urganl›k dönemine odaklanm›fl “geleneksel” yak-
lafl›m hakimiyetini sürdürmektedir. Bu konuda adölesanlar, menopoz-menopoz sonras› dönemdeki kad›nlar ve
yafll› kad›nlar en ihmal edilen gruplar› oluflturmaktad›r. Aile planlamas› ile ilgili bilgilendirme-e¤itim-iletiflim ve
klinik hizmetlerde erkekler hedef grup olarak ele al›nmamaktad›r. 

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde sa¤lanan tüm iyileflmelere ra¤men, kad›n›n toplumsal statüsü, sa¤l›¤›n› ve sa¤-
l›k hizmetlerinden yararlanmas›n› önemli ölçüde etkileyecek kadar düflüktür. E¤itim, hukuk, sosyal ve siyasal alan-
da cinsiyetler aras›ndaki eflitsizlikler kad›n›n toplumda, özel olarak aile içinde kad›n sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etki-
lemektedir. Aile içinde bireyler aras›ndaki iletiflim eksikli¤i, bafll›k paras› ve zorla evlendirme konular›ndaki gele-
neksel uygulamalar, kad›na yönelik fliddet sorunlar› hala varl›¤›n› sürdürmektedir. Medyada kad›n›n cinsel bir me-
ta olarak ele al›nmas› da kad›n›n toplumsal statüsünü olumsuz olarak etkilemektedir. Ülkemizde, kentsel alanda
yaflayanlara göre k›rsal alanda yaflayan, bat› bölgesinde yaflayanlara göre do¤u bölgesinde yaflayan kad›nlar›n da-
ha olumsuz sosyal ve ekonomik statüsü, bu kad›nlar›n sa¤l›¤›n› daha da fazla olumsuz yönde etkilemektedir.
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Y›llar içinde önemli geliflmeler kaydedilmesine ra¤men, do¤um öncesi bak›m ve sa¤l›kl› koflullarda do¤um hiz-
metleri ve aile planlamas› konular›nda; kentte ve bat›da yaflayan kad›nlara göre k›rsal alanda ve do¤uda yafla-
yan kad›nlar›n, e¤itim düzeyi yüksek olan kad›nlara göre e¤itimsiz kad›nlar›n temel sa¤l›k hizmetlerine bile eri-
flebilirli¤i aç›s›ndan sorunlar mevcuttur. Topluma en yak›n mesafede ve sürekli olarak verilmesi gereken birinci
basamak sa¤l›k hizmeti (sa¤l›k oca¤›-sa¤l›k evi kompleksi) ünitelerinin say›sal yetersizli¤i, personel da¤›l›m›ndaki
dengesizllik ve varolan personelin de mesleki bilgi-beceri eksikli¤i, do¤uda yaflayan e¤itimsiz kad›nlar için dil so-
runu gibi faktörler hizmetlerden yararlanmay› olumsuz yönde etkilemektedir. Daha önceki bölümde ayr›nt›l› ra-
kamlarla ortaya kondu¤u gibi; do¤urganl›k davran›fllar›, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma, özellikle do¤um ön-
cesi bak›m alma ve do¤umlar›n sa¤l›kl› koflullarda yap›lmas› konular›nda, kad›n›n e¤itim durumu ve yerleflim ye-
ri özelli¤i (kent-k›r, bat›-do¤u) belirleyici faktörler olmaktad›r.

Ülkemizde sa¤l›k hizmetlerinde, bölgeleraras› ve cinsiyetler aras› farkl›l›¤› giderici yaklafl›mlar›n uygulanmas› ve
bu amaçla sa¤l›k hizmet yat›r›mlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir. 1994 Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konfe-
rans›’nda da önerildi¤i gibi; kad›n sa¤l›¤›na “bütüncül” yaklafl›m ve üreme sa¤l›¤› hizmetlerinin Temel Sa¤l›k Hiz-
metleri içerisine entegrasyonu gerekmektedir. Bunun için kad›n sa¤l›¤›nda, kad›n hayat›n›n evreleri dikkate al›-
narak, intra-uterin dönemden bafllay›p, çocukluk, do¤urganl›k dönemi, menopoz-menopoz sonras› dönem ve
yafll›l›k dönemine kadar uzanan bir bütünlük içerisinde, mevcut ve potansiyel sa¤l›k sorunlar›n›n ele al›nmas› ve
verilecek hizmetlerin de bu aç›dan “süreklilik” göstermesi gerekir.

Türkiye’de, aile hekimli¤i pilot uygulamas› ile bu bütüncül yaklafl›mdan uzakta ve sa¤l›¤›n özel-
lefltirilmesine giden yolda, kad›n sa¤l›¤›n›n durumunun daha da kötüleflece¤ini aç›k bir flekilde
ortadad›r. Bunun yerine; biran önce, herkese eflit, ücretsiz, ulafl›labilir, kabul edilebilir, entegre,
yayg›n sa¤l›k hizmeti verilmelidir. Aile hekimli¤i pilot uygulamas› daha fazla yayg›nlaflt›r›lmadan,
kiflinin yaflam›n› bir bütün olarak gören, sa¤l›kl› kifliye hizmet götürmeyi (koruyucu sa¤l›k hiz-
metleri vermeyi) önceleyen, kifliyi çevresiyle bir bütün olarak de¤erlendiren ve sektörler aras› ifl-
birli¤inin gereklili¤ini vurgulayan, hala yürürlükte olan 224 say›l› “Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyal-
lefltirilmesi Hakk›nda Kanun”un aksayan yanlar› düzeltilerek ifller hale getirilmelidir. 
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TIPTA AHLAK‹ DE⁄ER SORUNLARINA YEN‹ B‹R YAKLAfiIM: 
FEM‹N‹ST B‹YOMED‹KAL ET‹K1

Dr. Serap fiAH‹NO⁄LU

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji AD, Ö¤retim Üyesi

T›pta organ aktar›mlar›, hekim - hasta iliflkileri, genetik çal›flmalar, kürtaj, ötenazi, sperm bankalar›, tafl›-
y›c› annelik gibi birbirinden farkl› birçok konunun/uygulaman›n ahlaki/etik boyutu bulunmaktad›r.  Bu ah-
laki boyut ya da sorunlar,  bilimsel - teknik geliflmelerin t›bba yans›mas›n›n sonucunda ortaya ç›kabilece-
¤i gibi, hekimin hastas›yla ilgili “s›rlar›” bilmek durumunda kalmas› gibi bu iliflkinin oldukça özel olma-
s›ndan, ayr›ca toplumsal de¤er yarg›lar›n›n t›bb› da kuflat›r biçimde olan belirleyicili¤inden de kaynakla-
nabilmektedir. T›pta ahlaki de¤er sorunlar›n›n çözümünde s›kl›kla baflvurulan yaklafl›mlar geleneksel çö-
zümlemeler olmakla birlikte farkl› çözüm önerileri aras›nda son y›llarda feminist biyomedikal etik yakla-
fl›m› da bulunmaktad›r. 

Feminist biyomedikal etik,  t›pta karfl›lafl›lan ahlaki de¤er sorunlar›n›n çözümünde geleneksel olan anla-
y›fltaki erkek egemen nitelikleri ve önyarg›lar› tart›flma düzleminde ortadan kald›rmaya çal›flan, vaka dü-
zeyinde tart›fl›lan sorunlarda bak›m eti¤i, bireylerin farkl›l›¤› ve eflitli¤in sa¤lanmas› gibi de¤erleri  dikka-
te alan,  toplumsal cinsiyet anlay›fl›n›n göz önünde bulunduruldu¤u bir etik yaklafl›m olarak tan›mlanabi-
lir.  Bu çal›flmada feminist biyomedikal etik tan›t›lacakt›r. 

T›p Eti¤inden Feminist Biyomedikal Eti¤e Uzanan Süreç

Özellikle 19. yüzy›lla bafllayan, 20. yüzy›lla birlikte h›z kazanan bilimsel çal›flmalar ve teknik olanaklar bir yan-
dan neredeyse her gün, yeni bir uygulaman›n  yap›lmas›na olanak sa¤larken öte yandan hasta ve hastal›kla il-
gili temel çerçeve ve kavramsal çözümlemede de de¤iflim yaratm›flt›r.  Kuflkusuz temel amac›; hastalar›, hasta-
l›klardan “kurtarmak” olan hekim,  bu ifllevinin yan› s›ra uzayan yaflam›n niteli¤ini sorgulamaya; yaflam›n ne za-
man bafllad›¤› ya da sonland›¤› gibi çözümü ve yan›t› çok da kolay olmayan ahlaki de¤er sorunlar›n› da tart›fl-
maya bafllam›flt›r. Bu ise hekimin, yüzy›llard›r ö¤renmifl oldu¤u bir “gerçe¤i”; “insan yaflam›n›n kutsal” oldu¤u
sav›n› yeniden düflünmesine ve yeniden de¤erlendirmesine yol açm›flt›r. Hekimlik felsefesini sorgulayan bu gibi
tart›flmalar›n yan› s›ra bilimsel araflt›rmalarda denek olarak sa¤l›kl› bireylerin de kullanmas›; yeni teknolojilerin
hastalar üzerinde kullan›p kullanamayaca¤› ve tüm bunlar›n neye göre belirlenece¤i gibi sorular da artan bir s›k-
l›kla gündeme gelen konular aras›ndad›r.  

Bu ve benzeri ahlaki de¤er sorunlar›n›n çözümünde hekime nas›l davranmas› gerekti¤ini, ahlaki aç›dan neyin
“iyi”/ “do¤ru”, neyin “kötü”/ “yanl›fl” oldu¤unu; tüm bunlar›n belirli ahlaki ilkeler düzeyinde ele al›n›p al›nama-
yaca¤› ve bu ilkelerin neler olaca¤›n›n tart›fl›ld›¤› alan t›p eti¤idir. Kuflkusuz bu ve benzeri konular yaln›zca t›p
çevreleri taraf›ndan de¤il, baflta biyoloji, çevre bilimleri gibi alanlar olmak üzere tüm canl› ve canl› sistemleri il-
gilendirmektedir. Do¤al olarak tüm bunlar› kaps›yan yeni bir terime gereksinim duyulmufltur. Canl›l›k temelli bir
yaklafl›m olan ve Biyoetik (Potter,1971) olarak adland›r›lan bu yeni disiplin, insan merkezli bir yaklafl›m olan t›p
eti¤i ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, onun nitelik ve nicelik aç›s›ndan daha kapsaml› oldu¤u da görülecektir. 

Öte yandan t›pta deneysel araflt›rmalar›n artmas›, bunlarda deney hayvanlar›n›n s›kl›kla kullan›lmas›, insan ya-
flam›n›n çevresiyle bir bütün oldu¤u anlay›fl›n›n yayg›nl›k kazanmas› ile ola¤an t›bbi etik yaklafl›m›n›n ahlaki de-
¤er sorunlar›n›n çözümünde yetersiz kalmaya bafllad›¤›n› söyleyebiliriz.  Örne¤in araflt›rma eti¤i, t›p u¤rafl› için-
de bafll› bafl›na yeni bir etik alan› olarak karfl›m›zdad›r.  Böylece hekim ahlaki  sorunlarda bir yandan hastas›-
n› düflünürken öte yandan  araflt›rmalarda yeterli deney hayvan› kullan›m›, bu hayvanlar›n olabildi¤ince zarar
görmemesi gibi konular› da düflünmek durumunda kalmaktad›r. Art›k hekim için tek özne,  hasta de¤ildir. Ça-
l›flma alan› geniflledikçe hekim, ahlaki sorunlar karfl›s›nda  hastalar› kadar öteki canl›lar› da düflünmek duru-
muyla karfl› karfl›yad›r. Bu ahlaki de¤er sorunlar›n ele al›n›fl›na ilk bak›flta ‘biyoetik’ terimi, t›bbi eti¤e göre da-
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ha uygun görünmekle birlikte, bu yeni terim de t›p u¤rafl› için oldukça kapsaml› ve genifl bir kümeyi  temsil et-
mektedir. Bu nedenle t›pta karfl›laflt›¤›m›z ahlaki de¤er sorunlar›n›n daha özgül olarak ele al›nd›¤› de¤erler fel-
sefesi alan› için “Biyomedikal Etik” teriminin kullan›lmas› daha uygun olacakt›r. Kuflkusuz biyomedikal etikte
karfl›laflt›¤›m›z ahlaki de¤er sorunlar›, t›bbi etiktekilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha kapsaml› bir sorunlar kümesi
karfl›m›za gelmektedir.  

K›saca t›pta karfl›lafl›lan ahlaki de¤er sorunlar›n›n ele al›n›fl›nda etik sözcü¤ünün izledi¤i terimsel süreci özetler-
sek,  “etik”, “t›p eti¤i”, “biyoetik” ve sonuçta daha özelleflmifl ve belirginleflmifl bir terim olarak “biyomedikal
etik”ten söz edebiliriz. Özellikle biyoeti¤in bir disiplin olarak kabul görmesiyle birlikte (Jonsen A R, 1998 s. 326)
1990’larla birlikte t›ptaki ahlaki de¤er sorunlar›n›n ele al›n›fl›nda yeni bir bak›fl aç›s›n›n gündeme geldi¤ini görü-
yoruz: feminist biyoetik (Debora D ve Gonzalez Velez A C, 1998). Bu konuda yap›lan ilk çal›flmalar aras›nda
alan›n temel çerçevesinin çizilmeye çal›fl›ld›¤› Rosemarie Tong’un Biyoeti¤e Feminist Yaklafl›m bafll›kl› kitab›
(1997) ve  feminizm ile biyoetik aras›ndaki iliflkileri ele alan Susan Sherwin’in Feminizm ve Biyoetik adl› ma-
kaleleri (1996) say›labilir. 

Biyoeti¤in konu alan› gibi benzer olarak, feminist biyoetik tart›flmalar da  en genifl olarak canl›l›k merkezli düflü-
nülmekte ve tart›flma konular› bu çerçevede ele al›nmaktad›r. T›p, çevre, iletiflim, hukuk gibi birçok alanda kar-
fl›lafl›lan ahlaki de¤er sorunlar›n›n ele al›n›fl›nda kad›n bak›fl  aç›s›n›n önemine de¤inen feminist biyoetik, bu ya-
z› kapsam›nda  t›p etkinli¤indeki ahlaki de¤er sorunlar› ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

Bu nedenle oldukça kapsaml› olan “feminist biyoetik” terimi yerine onun t›p etkinli¤indeki ele al›n›fl›n› vurgula-
mak için “feminist biyomedikal etik” terimi, yazar›n yüksek lisans tez çal›flmas› s›ras›nda önerilmifl ve kullan›l-
m›flt›r (fiahino¤lu, 2002). Öz bir biçimde belirtmek gerekirse bu sunufl, t›ptaki ahlaki de¤er çat›flmalar›n›n çözüm
önerilerinde  karfl›laflt›¤›m›z,  geleneksel olarak adland›r›labilecek, yayg›n ve s›k  olarak kullan›lan t›bbi etik yak-
lafl›m ve uygulamalar›ndaki eksikli¤in tamamlanmas› için farkl› bir yorum olarak de¤erlendirebilece¤imiz, femi-
nist biyomedikal etik yaklafl›m›n› tan›tmay›  amaçlamaktad›r.

T›p kurumunda kad›n›n varoluflu

Kad›n›n birçok bilimin ve  disiplininin öznesi olmay›fl› sorunu kad›n çal›flmalar›n›n temel savlar›ndand›r. Bu ko-
nuda öncelikle yap›lmas› gerekenlerden birisi de kad›n› ilgili alanlarda görünür k›lmak ya da onun yeni bir aç›-
dan nas›l görülmesi gerekti¤ini ortaya koymakt›r. Bu nedenle bu çal›flmada da t›pta kad›n›n varoluflundan yola
ç›kmak yerinde olacakt›r.  

T›p tarihine bakt›¤›m›zda özellikle “folklorik” t›pta kad›n›, tedavi edici yönüyle s›kça görmekteyiz. Buna karfl›l›k
kad›n›n bat›l› anlamdaki geleneksel t›p içerisinde tedavi edici kimli¤i ile bulunmas› oldukça yenidir. Bunda t›bb›n
babadan o¤luna geçen bir nitelik tafl›mas›n›n yan› s›ra genellikle toplumlar›n kad›na bak›fl aç›lar›nda tafl›d›klar›
ayr›mc› yaklafl›mlar›n pay›n›n oldukça belirleyici oldu¤unu söylenebiliriz. 

T›p tarihini inceledi¤imizde kad›nlar›n hayli uzun ve zorlu direniflleri yenerek t›p fakültelerine girdiklerini ve he-
kim olduklar›n› görebiliriz. Bunun ilk örne¤i olan  Elizabeth Blackwell tüm karfl› koymalara ra¤men 1849 y›l›n-
da hekim olarak diplomas›n› alm›flt›r (Bagchi, 1994, s.150).  Bizdeki ilk kad›n hekim ise Blackwell’den yaklafl›k
70 y›l sonra Dr. Safiye Ali (Elbi)’dir.  Ancak o, ülkesinde t›p e¤itimi yapamad›¤› için Almanya’da e¤itimini ta-
mamlam›fl ve daha sonra ülkesinde hizmet vermifltir. Dr. Safiye Ali ülkesinde hekim olarak çal›flma haz›rl›klar›n-
dayken, 1922 y›l›nda 10 genç kad›n Haydarpafla’daki T›p Fakültesi’ne kay›tlar›n› yapt›rarak t›p e¤itimlerine bafl-
layabilmifllerdir.

Ço¤u zaman günümüzde, kad›n›n t›p fakültesine girmesi ya da hekim olmas›na duyulan tepki, geçmiflte oldu¤u
gibi do¤rudan yap›lan bir karfl› durufl biçiminde olmasa da bu kez de karfl›m›za ç›kan durum, toplumsal cinsiyet
olgusunun t›p kurumu içindeki yans›malar› biçiminde olmaktad›r. Bir baflka deyiflle önceleri t›p fakültesine gir-
mesi bir sorun oluflturan kad›nlar, bu kez de kad›ns› denen t›p alanlar›na uygun bulunmaktad›r. Böylece onlar,
düzenli çal›flma saatleri, gece nöbetleri olmayan temel t›p ya da cildiye, çocuk hekimli¤i gibi kad›ns›l›k ve anne-
lik kavramlar› ile s›k› ba¤lar› olan t›p alanlar›nda u¤rafllar›n› sürdürmektedir. 
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Dahas› t›ptaki yönetici kadrolar›n› inceledi¤imizde dünyadaki e¤ilime paralel ve tüm öteki alanlardakine benzer
olarak  kad›n say›s›n›n erkeklerle k›yasland›¤›nda oldukça düflük oldu¤u görülecektir. Örne¤in Ankara’da 2001
y›l›nda yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›nda oldu¤u gibi:

Ankara T›p Fakültesi’ndeki kad›n bölüm baflkan› oran› %39.3, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesinde
bu oran % 26.8’dir. Klinik flefli¤i pozisyonunda çal›flan kad›n oranlar› Ankara Hastanesi’nde % 32.1, Nu-
mune Hastanesi’nde % 34.7 ve SSK D›flkap›  Hastanesi’nde % 8.3’tür. Tüm hastanelerin ortak özelli¤i
kad›nlar›n kad›n - yo¤un dallarda yönetici olmalar›d›r. Erkek – yo¤un bir dalda kad›n yönetici örne¤ine
rastlanmam›flt›r (Gelegen, 2003).

Kad›n›n t›p içinde varoluflu oldukça güçlüklerle doludur. T›p içerisinde kad›nlar›n bu konuda bilinçlendirilmesi ay-
r›ca ele al›nmas› gereken önemli bir temel konudur. Kuflkusuz geçen yüzy›ldan bafllayarak kad›nlar t›pta sa¤l›k
çal›flan› olarak önemli haklar elde etmifllerdir. Ancak yine de “baz› alanlar›n kad›nlara uygun bulunmamas›”;
t›pk› öteki alanlardaki gibi sa¤l›kta da  yönetici düzeyine gelmifl kad›nlar›n “daha erkeksi bir yaklafl›m benimse-
yerek daha baflar›l›, daha profesyonel olabilece¤ine” duyulan inanç, bu sorunun bireylerin düflüncelerinin daha
derinlerinde, toplumsal cinsiyet  olgusuyla da örtüflük biçimde bulundu¤unun çarp›c› örnekleri aras›ndad›r (fiahi-
no¤lu-Pelin, 2001).    

TUS olarak k›salt›m›z, T›pta Uzmanl›k S›nav›, 1987 y›l›ndan bafllayarak günümüze kadar  hekimleri oldukça
zorlayan bir s›nav olmas› ve “bu konudaki en iyi seçenek mi” gibi sorular bir  yana b›rak›ld›¤›nda, onun hekim-
lere t›ptaki her hangi bir uzmanl›k alan›na girebilmede daha eflitçi bir ortam yaratt›¤› ve hekimlerin daha az
cinsiyet ayr›mc›l›¤›na u¤ramas›n› sa¤lad›¤›n› söyleyebiliriz. fiimdi yukar›daki araflt›rmaya yeniden dönerek, TUS
sonras›nda hekimlerin hangi t›p alanlar›n› seçtiklerini incelersek, bu konuda  önemli bir farkl›laflma oldu¤unu
görebiliriz: 

Numune Hastanesi’nin 1986 – 2002 y›llar› aras›ndaki personel listeleri üzerinden kad›nlar›n belli alanla-
ra girifli üzerindeki etkileri incelenmifltir. 1986 y›l›nda ortopedi ve kulak burun bo¤az bölümlerinde hiç
kad›n hekim bulunmazken, s›ras›yla %7.6 ve %6.6 oranlar›nda kad›n hekim girifli oldu¤u; genel cerrahi,
üroloji ve radyoloji için bu oranlar›n s›ras›yla %4’ten %9.8’e, %5.5’den %10’a, %19.5’ten %41.1’e ç›kt›-
¤› gözlenmifltir (Gelegen, 2003).

Kuflkusuz süreç içerisinde t›p fakültelerine giren kad›nlar›n dahas› t›p fakültelerindeki kad›n ö¤retim elemanlar›-
n›n say›s› aritmatiksel olarak artm›fl olmakla birlikte kad›n doktorlar›n baz› anabilim dallar›nda yo¤unlaflmalar›
dikkat çekicidir. Burada özellikle t›p  alanlar›ndaki kad›n erkek oranlar› yerine hala baz› t›p alanlar›n›n kad›nla-
ra uygun de¤ilmifl olarak alg›lanmas› (fiahino¤lu-Pelin, 1998) ve bunun bir biçimde kad›n hekimlere hissettiril-
mesi, kad›n hekimlerin gerek u¤rafllar› gerekse yöneticilikleri s›ras›nda karfl›laflt›klar› sorunlar bu konuda tart›fl›l-
mas› gereken noktalar›n bafl›nda yer almaktad›r.

Eti¤e ve Biyomedikal Eti¤e Feminist Yaklafl›m ve Kad›nlar

Kad›nlar›n t›p içinde oldukça geç varolabilmesi, onlar›n bu alan›n de¤er sorunlar›n›n  çözümünde kendi bak›fl
aç›lar›n› ortaya koyamamalar›n›n bir nedeni olarak görülebilir. Ayr›ca yüzy›llardan bu yana bir erkek u¤rafl› ni-
teli¤inde olan t›bb›n do¤al olarak ahlaki de¤er sorunlar›n› çözümlemede de yine kendi de¤er sistemini olufltur-
mas› ve sürdürmesi de kaç›n›lmaz bir durumdur. 

Dahas› Antik Ça¤ felsefesi gibi kad›nlar›n paylar›n›n az›nsanmayacak oldu¤u dönemlerde bile onlar›n felsefe için-
de “görünmez”  olduklar›n› (Rullmann, 1996) biliyoruz. Hatta “akla ait bilgilerin erke¤i, duyguya ait olan›n›n ka-
d›n› daha çok içermesi” gibi (Lloyd, 1996)  kartezyen görüfl olarak da adland›r›lan yaklafl›mlarla kad›nlar felse-
feden oldukça uzaklaflt›r›lm›fllard›r. 

Feminist biyomedikal eti¤in temellenmesinde oldukça belirleyici olan feminist eti¤e bakarsak özellikle seksenli
y›llar›n bafl›nda feminist felsefeyi izleyen feminist bir eti¤in geliflmeye bafllad›¤›n› görürüz. Bu alan›n kuramc›la-
r›ndan Annemarie Pieper, feminist eti¤in varoluflunda ilk nedenler aras›nda, özellikle kad›n felsefecilerin ortaya
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ç›kmas›n›, onlar›n etikle ilgili çal›flmalar yapmas›n› ve böylece bu konudaki farkl› yaklafl›mlar›n ilk ürünlerinin de
al›nmaya bafllad›¤›n› dile getirmektedir (Pieper, 1999).

Feminist etik özellikle geleneksel eti¤i, tek yanl› olarak, sadece erkekleri göz önünde bulunduragelmifl ve kad›n-
lar› küçümseyen yaklafl›m›na yo¤un bir elefltiri yönelterek  ortaya ç›km›flt›r. Kad›n felsefeciler, Aristo, Hegel ,
Comte gibi birçok felsefecinin eserlerindeki kad›nlara yönelik yaz›lm›fl ve savunulmufl konulara dikkatleri çekmifl-
lerdir. Kuflkusuz bu alandaki kad›nlar, geleneksel  etik yaklafl›mlar› elefltirerek ilk çal›flmalara bafllad›klar› için ol-
sa gerek, geleneksel ak›m ve kuramlar›n karfl›nda yer alm›fllard›r. 

Alison M Jaggar (1991) geleneksel felsefenin kad›nlarla ilgili oldu¤u düflünülen olumsuz yönlerini befl madde al-
t›nda toplayarak oldukça kapsaml› olan konuyu bir bütünlük getirmifltir.  Buna göre geleneksel etik:

• Erkeklerin ç›karlar›n›n ve haklar›n›n kad›nlar›n ç›karlar› ve haklar›yla çeliflti¤ini göz önüne almaz;

• Özel alan olarak adland›r›lan ve daha çok kad›nlar›n piflirip, temizleyip, çocuklara, yafll›lara, hastalara bak-
t›klar› alana iliflkin ahlaki sorunlar› d›fllam›flt›r;

• Genelde kad›nlar›n ahlaki olarak erkekler gibi geliflemedi¤ini söyler; 

• Ba¤›ms›zl›k, özerklik, zeka, ak›l, kültür, savafl gibi eril niteliklere öncelik tan›r, kad›nlar konusunda yine
kültürel olarak  yüklenen ba¤›ml›l›k, beden, duygu, do¤a, bar›fl gibi diflil niteliklere a¤›rl›k verir;

• Ahlaki ak›lc›l›¤›n bir çeliflki ve kültürel olarak eril yollar› olan kurallar›n, evrensel olabilece¤ini savunur
(Tayl›, 2001). 

Kad›n ve erke¤in psikolojik olarak farkl› ahlaksal geliflim süreçleri yaflad›klar› feminist eti¤in temel tart›flma ko-
nular› aras›ndad›r. Bu konuda özellikle literatürdeki Gilligan-Kohlberg tart›flmas› s›kça baflvurulan ve üzerinde ko-
nuflularak at›flarda bulunulan bir tart›flma ortam› yaratm›flt›r. Bu tart›flmada, kad›nlarla erkeklerin geliflim süreç-
lerinde, onlar›n ahlaksal oluflumlar›n›n farkl› olup olmad›¤› üzerinedir ve   oldukça ö¤retici olmufltur.

Bu tart›flmada Gilligan, Kohlberg’in yaln›zca erkeklerin geliflimini inceledi¤ini belirtmekte ve bu tek yanl› yakla-
fl›m›n› genellefltirerek kad›nlar› da kapsar biçimde dile getirmesini elefltirmektedir. Gilligan - Kohlberg’in  erkek-
teki “adillik anlay›fl›” yerine, kad›nda “bak›m anlay›fl›n›” ortaya koymufltur. Ona göre kad›nlar›n ahlak anlay›fl›-
n›n gelifliminde bak›m anlay›fl› oldukça belirleyici olmaktad›r. Ancak burada üzerinde durulmas› gereken nokta,
Gilligan’›n bak›m anlay›fl›n›, adillik anlay›fl›n› yerine geçmesi için kullanmam›fl olmas›d›r.  Onun burada anlatmak
istedi¤i,  kad›nlar›n baflkalar›n› düflünme, onlar›n duygular›na ortak olma ve baflkalar›n›n sorumluluklar›n› ve ba-
k›mlar›n› kiflisel olarak yüklenme yetene¤inin, rasyonelli¤in ve ahlakili¤in (somut iliflkilerde ortaya ç›kan ve yine
bu iliflkileri hedef alan) bir biçimini temsil etti¤ini göstermesidir (Pieper, 1999, s. 260-261). 

Birçok yazar›n da vurgulad›¤› gibi Gilligan - Kohlberg’in tart›flmalar›, ancak toplumsal cinsiyet kavram› ile  bira-
rada ele al›n›nca konunun bir bütünlük sa¤lad›¤›n› söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet, kad›n ve erke¤in etik yak-
lafl›m›n›n oluflmas›nda oldukça belirleyici bir konumda bulunmaktad›r. Bugün feminist etikçiler, günümüzde kül-
türel olarak eril ve diflil olarak kodlanan hayat›n tüm alanlar›n›n hem erkekler hem de kad›nlar taraf›ndan pay-
laflt›r›labilmesini amaçlanmaktad›r (Tayl›, 2001). 

Bu yaklafl›m biçimi ile toplumsal cinsiyet kavram›n› göz önünde bulundurularak her iki cins aras›nda eflitlikçi bir
anlay›fl›n kazand›r›labilmesi, kad›nca olarak nitelendirilen bak›m, özen, empati gibi de¤erlere kad›nlar›n konu-
munu s›n›rland›r›c› bir biçimde de¤er yüklenilmesi bu konudaki önemli tart›flmalar aras›ndad›r. 

Feminist Biomedikal Eti¤in Temel Söylemi Üzerine

Wolf, feminist biyomedikal eti¤in, biyoetik disiplinine önemli bir aç›l›m kazand›rd›¤›n› dile getirmektedir. Özel-
likle toplumsal cinsiyetle ilgili bilgilenimlerin kiflilerin ahlaki de¤erlerinin oluflmas›nda oynad›¤› rolün üzerinde du-
rulmakta ve ahlaksal yarg›da bulunan kiflilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekti¤i var›lan sonuçlar aras›nda yer
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almaktad›r. Kuflkusuz  toplumsal cinsiyetin yan› s›ra  ›rkç›l›k, etnik köken gibi kifliler ve gruplar aras›nda ayr›m-
c›l›¤a neden olan niteliklerin de ahlaki yarg›n›n oluflumu aflamas›nda de¤erlendirilmesi gerekti¤ini de vurgulamak
gerekir (Wolf, 1999). 

Bu de¤erlendirmede özellikle feministlerin farkl›l›k temelli yaklafl›mlar›n›n pay› oldukça önemlidir. Böylece birey-
ler aras›nda farkl›l›k yaratan ›rk, etnik köken, s›n›fsal konum, sakatl›k durumlar› gibi onlar›n toplumlar›n egemen
ço¤unlu¤uyla benzeflmeyen niteliklerinin ahlaksal yarg›lar üzerindeki olumsuz özelli¤ine daha kolay dikkat çeki-
lebilmifltir. Bunda da feministlerin pay› oldukça fazlad›r.          

Feminist biyomedikal etik, kad›nlar›n ç›karlar›n› gözeterek, t›pta karfl›lafl›lan ahlaki de¤er sorunlar›n› ele ald›¤›
için kad›nlar›n haklar›n› korudu¤u, daha eflitlikçi bir yaklafl›m sundu¤u için onlara bir tür s›¤›nak sa¤lam›flt›r. Ay-
r›ca ahlaki de¤er sorunlar›n› çözümlerken ayr›nt›lara dikkatle bakmay› özendirmifl ve bunun da ahlaki düflünce-
nin ön koflulu olarak görmeyi önermifltir. Kuflkusuz bu durum, kifliler için önemli durumlar›, ac›lar› anlayabilmek
ve onlar› görmezden gelen tutumlar› ortadan kald›r›lmas›na yard›mc› olmakla birlikte Sherwin’in de dile getirdi-
¤i gibi sosyal ve siyasal ba¤lamda genelden uzaklaflmay› da beraberinde getirebilece¤i için burada oldukça dik-
katli olunmal›d›r (Sherwin, 1992).  

Feminist biyomedikal etik çal›flmalar, özellikle bu alanda kullan›lan ilkelerin yetersizli¤i ve dört temel ilke olarak ad-
land›r›lan (özerklik, adalet, yarar sa¤lamak, zarar vermemek) t›p eti¤i ilkelerinin sanki evrensel ve de¤iflmez kural-
larm›fl gibi ele al›nmas›n›n elefltirisi üzerinedir. Onlar ahlaki de¤er sorunlar›n› bunlarla çözmenin yetersizli¤ini vur-
gularken gündeme getirdikleri iki kavram da ‘bak›m’ ve  ‘eflitlik’ olmufltur. fiimdi temel bu iki kavram› ele alal›m. 

Bak›m ve Eflitlik Üzerine,

‘Eflitlik’, feminist çal›flmalar›n temelinde olan bir kavramd›r. Kad›n ve erke¤in farkl› olmas› bir gerçeklik olmak-
la birlikte, bu farkl›l›ktan kaynaklanan olumlu durumlar›n bir kazan›m, olumsuzluklar›n da bir “dezavantaj” oldu-
¤u durumlar, eflitsizli¤in de ortaya ç›kmas›n›n temel nedenleri aras›nda düflünülmektedir. Biyomedikal etik ala-
n›nda da ‘eflitlik’ önemli bir kavram olmakla birlikte, bu konuda kullan›lan kavram  adalet olmaktad›r. 

Bak›m, insan yaflam›nda bebeklikten bafllayan ve ölene kadar onun yaflamas› için gerekli çok temel bir koflul
iken ço¤u zaman ona yeterli  önem verilmemifltir. Feminist çal›flmalarda kad›nlar›n özellikle bak›m ifllevine a¤›r-
l›k vermelerinden  ya da bunun onlara bir biçimde yüklenmifl olmas›, ço¤u zaman kad›n› engelleyici bir konuma
getiren nedenler aras›nda görülmekte ve bu durum s›kl›kla elefltirilmektedir (Tong, 1996).

Litaretürdeki tart›flmalar› inceledi¤imizde ilginçtir ki bak›m ve eflitlik kavramlar›n›n adalet ilkesi ile birlikte ele al›n-
d›¤›n› görüyoruz. T›p eti¤inin dört temel ilkesinden biri olan adalet ilkesi, sa¤l›k hizmetlerinden herkesin eflit bi-
çimde yararlanabilmesini öngörmektedir. 

Günümüzde ilkenin oda¤›n›, kaynaklar›n da¤›t›m›nda etik ve ekonomik faktörler aras›ndaki dengenin sa¤lanma-
s›, yani da¤›t›c› adalet oluflturmaktad›r. Bu üç temel bölümde ele al›n›r:

• Sa¤l›k hizmetlerinin gereksinim oran›nda da¤›t›lmas›,

• Sa¤l›k hizmetlerinin olabildi¤ince yüksek yararl›l›k düzeyinde da¤›t›lmas›,

• Sa¤l›k hizmetlerindeki eflitsizli¤in olabildi¤ince giderilmesi (Önal, 2003).

Sa¤l›k hizmetlerinde “hakkaniyet” temelinde önerilen ve ortak kabul gören bu ilkeler, John Rawls’›n adalet te-
orisine dayanmaktad›r. Teorinin temel niteli¤i “hakkaniyet olarak adalettir”. Rawls adaleti bireysel de¤il, top-
lumsal olarak ele al›r, çünkü adaletin öncelikli konusunun temel toplum yap›s› yani toplumun bafll›ca kuramlar›
oldu¤unu düflünür. Toplum sözleflmesi gelene¤ini izler ama Locke, Rousseau ve Kant’›nkinden farkl› olarak
“hakkaniyet olarak adalet” teorisini gelifltirir. 
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Kad›n araflt›rmac›lar, Rawls’›n toplum sözleflmesini ve adalet ilkesi yeniden de¤erlendirirler. Carol Pateman, söz-
leflme tasar›lar›n› toplumsal cinsiyet temelinde çözümleyerek, bu metinlerde sözleflmeyi kabül eden bireylerin
mülk sahibi erkekler oldu¤unu gündeme getirir ve sözleflme temelinden yola ç›kan bu yaklafl›m› da reddeder. Bu-
na karfl›l›k Susan Moller Okin gibi baz› feministler Rawls’›n teorisinin feminist taleplerle desteklenerek yararl› ha-
le getirilece¤ini düflünmektedirler. Okin, Rawls’›n tasar›s›n› cinsiyet aidiyeti ile iliflkilendirilirse ve kad›nlar› yetkin
sözcüler olarak kabul eden bir tasar› haline gelir ve insanlar›n hiç bir cinsiyeti ma¤dur etmeyece¤i bir adalet te-
meli gelifltirilebilir (Önal, 2003). 

Janna Thompson (1995) da adaletin kad›nlar için gerçek ve kapsaml› anlamda sa¤lanmas› için yeni bir kad›n
sözleflmesi önerir. Burada bireyler, karfl›l›kl› olarak birbirine ilgisiz de¤il birbirine karfl› sorumlu bireylerdir. Söz-
leflmeyi kabul eden kad›nlar›n temel kayg›s›, bak›m› üstlenenler olarak kiflisel yükümlülüklerinin nas›l toplumun
da genel kayg›s›na dönüfltürebilecekleri konusudur (Önal, 2003). 

Erna M. Appelt, kad›nlar›n yaflam koflullar›n›, sorunlar›n› ve gereksinimlerini temel alan bir formül önerir:

• Kad›nlar›n bedensel ve cinsel bütünselli¤inin güvence alt›na al›nmas›n›,

• Adalet tasar›m›na bak›m sorununun do¤rudan dahil edilmesini (Önal, 2003).

Kuflkusuz bu noktada yeniden Gilligan – Kohlberg tart›flmas›n› an›msamak yerinde olacakt›r. Kan›mca tam da
bu  nedenle, bak›m› adalet ilkesine dahil etmek yerine onu ayr› bir ilkeye dönüfltürmek; dahas› erkeksi bir de¤er
olarak görülen adalet kavram› yerine eflitlik ilkesinden söz etmek daha az cinsiyetçi bir yaklafl›m olacakt›r. 

Sonuçta Feminist Biyomedikal Etik

Bak›m temelli yaklafl›m ço¤u kez adalet temelli yaklafl›m ile yan yana konur; de bunun nedeni, bak›ma ve ada-
lete iliflkin ilkelerin karfl›t olduklar› biçimdeki, yayg›n yanl›fl anlamad›r. fiöyle ki, kad›ns› olan ile erkeksi olan bir-
birine karfl›tt›r, dolay›s›yla kad›ns› bak›m temelli yaklafl›m erkeksi adalet temelli yaklafl›m karfl›t taraflar olarak dü-
flünülmektedir. Oysa Gilligan, çal›flmas›nda “bak›m” ve “adaleti” farkl›, fakat zorunlu olarak karfl›t olmayan ko-
numlarda ve ahlaki tart›flman›n farkl› biçimleri olarak betimlemifltir. O, adalet yaklafl›m›n›n ahlaki çat›flmay› gör-
menin bir yolu oldu¤unu belirtmifl ve bak›m yaklafl›m›n›n ayn› çat›flmay› incelemekte “alternatif bir düflünce ya
da çerçeve” olaca¤›n› bir ön saptama olarak ortaya koymufltur. Buna karfl›l›k Gilligan, bir de¤erlendirme biçimi-
nin (adalete karfl› bak›m) ötekinden  daha iyi oldu¤unu ileri sürmüfl de¤ildir. O, moral çat›flmalar›n ayn› kifli ta-
raf›ndan hem adalet hem de bak›m yaklafl›m› ile ele al›nabilece¤ini ve her iki yaklafl›m›n da ahlaki de¤erlendir-
mede oldukça önemli oldu¤unu vurgulam›flt›r (Fry vd, 1996). 

Bak›m temelli yaklafl›m en çok hemflirelik uygulamalar›nda dikkati çekmektedir.  Hemflirenin hastaya dokunma
ile hastaya kendisini bir nesne de¤il de birey olarak gördü¤ünü belirten bir tutumda olmas›, bak›m davran›fl›n›n
temelini oluflturmaktad›r (Fry, 1999, s.24). 

Kuflkusuz hastan›n iyileflmesinde en az tedavi kadar önemi olan bak›m kavram›n›n t›p eti¤i içerisinde yer alma-
s› oldukça önemlidir. Ancak bak›m›n kad›nl›k durumlar›n› ça¤r›flt›r›r  biçimde ele al›nmamas› gerekti¤i, hemflire-
lik uygulamalar› kadar t›bb›n da içinde de ahlaki sorunlar›n de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak bulunmas› ve kul-
lan›lmas› feminist biyomedikal eti¤in temel hedefleri aras›ndad›r.  
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET KONUSUNDA ‹DEOLOJ‹K YAKLAfiIMLAR…
S.Nazik IfiIK
Kad›n Aktivist

Girifl

Türkiye kad›n hareketi 1980’lerin ortalar›ndan beri kad›na yönelik fliddetle, özel olarak da kad›na yönelik aile-
içi fliddetle mücadele ediyor. Bu alandaki tabuyu k›r›p konuyu ülke gündemine sokmak, mevcut yasal düzenle-
meleri iyilefltirip 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun gibi özel yasal düzenlemelerin ç›kar›lmas›n› sa¤-
lamak, fliddete u¤rayanlara yönelik dan›flma merkezi ve s›¤›nak gibi hizmetlerin ilk örneklerini organize edip yay-
g›nlaflmalar›n› sa¤lamak gibi bir çok geliflme, kad›n hareketinin eme¤i ve katk›s› ile oldu. Bir anlamda cin m›s›-
r› patlatmaya benzer bir süreç yafl›yoruz: Is›tt›k, ›s›tt›k, ›s›tt›k… fiimdi, ard› ard›na önemli geliflmeler kaydetmek-

teyiz. Art›k, kad›nlar›n %90’›n›n “hakl› görülebilecek dayak yoktur” görüflünde oldu¤u (1) bir ülkeyiz. fiiddetle
mücadele eden kad›nlar ve kad›n örgütlerinin say›s› artt›, artmaya da devam ediyor. Türk Ceza Kanunu, Ceza
Muhakemesi Kanunu, Aile Mahkemeleri Kurulufl Kanunu, 4320 say›l› Kanun baflta olmak üzere yasal düzenle-
melerdeki geliflmeler, Töre ve Namus Cinayetleri ve Kad›na ve Çocu¤a Yönelik fiiddet Hakk›nda Meclis Arafl-
t›rmas› Komisyonu’nun kurulmas›, yapt›¤› çal›flmalar ve ortaya koydu¤u rapor, bu Rapor’a ba¤l› olarak ç›kart›l-
m›fl olan 2006/17 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi, bu Genelge’ye ba¤l› olarak ç›kar›lan 2007/8 say›l› ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› Koordinasyon Genelgesi ve aile içinde fliddete u¤rayarak polis merkezlerine baflvuran kad›nlara uygula-
nacak adli ve idari ifllemlere iliflkin, 40 bini aflk›n polisin e¤itilmesini sa¤layan e¤itim program› ve uygulamala-
r›… Bunlar›n hepsi çok önemli geliflmeler. Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün yürütmekte oldu¤u Avrupa
Birli¤i destekli Kad›na Yönelik Aileiçi fiiddetle Mücadele Projesi arac›l›¤›yla sa¤lanacak geliflmeler de s›rada. Ör-

ne¤in, art›k kad›na yönelik aile-içi fliddetle mücadele alan›nda bir “Ulusal Eylem Plan›”m›z(2) bile var. 

Özetle, ülkemizde, kad›na yönelik aile-içi fliddetle mücadele, bütün eksiklerine ra¤men, gerçekten çok önemli
ilerlemeler sa¤lad›. Bundan sonras› da, özel bir durum olmad›¤› takdirde, bu mücadelede mesafe kaydedecek fle-
kilde gelecek gibi gözüküyor. Bu nedenle, bu sunuflta, bugüne kadar sa¤lanm›fl olan ve bundan sonra sa¤lana-
cak geliflmeleri takdir eden bir yaklafl›m içinde olaca¤›m. Ancak, bu sunuflun amac› yap›lanlara methiye düzmek
de de¤ildir. Bu sunufl, geliflme kaydedil(e)meyen alanlarla, sa¤lanan geliflmenin özellikle feminist kad›nlar ve fe-
minist kad›n hareket aç›s›ndan tehlike arz eden boyutlar›na dikkat çekmek için haz›rlanm›fl bir denemedir. Bafl-
l›¤›n “ideolojik yaklafl›mlar” vurgusu tafl›mas›n›n iki nedeninden biri iflte bu “feminist” vurgusu ile alakal›d›r. Di-
¤er neden de, burada ele al›nacak hususlar›n da birer ideolojik karar olmalar›, en az›ndan böyle bir boyut tafl›-
yor olduklar› gerçe¤i ile alakal›d›r. Bireysel düzeydeki karar alma ve uygulama bile her zaman net, aç›k ve görü-
nür olmamakla birlikte, bizatihi bir ideolojik arka plan›n varl›¤›n› yans›tan özellikler tafl›r. Siyasetin karar alma ve
uygulamas› ise, çok daha aç›k bir flekilde ideolojiktir. 

‹deolojik sorun-1:

Toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet rejimi ile geliflmeler aras›ndaki ba¤

Kad›na yönelik fliddet, kad›n›n fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar görmesine, ac› çekmesine
yol açan ya da yol açabilecek olan her türlü bask› ve s›k›nt› verici eylem ya da eylem tehdididir. Birleflmifl Mil-
letler Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’nde kaydedilmifl tarifine tam anlam›yla uygun
flekilde, cinsiyete dayal› bir ayr›mc›l›k olan kad›na yönelik fliddet, dünyan›n en yayg›n insan haklar›ndan biridir
ve suçtur. Sistematik olarak fliddete u¤rayan›n yani zarar görenin bir cins, fliddet uygulayan›n da genellikle yine
bir cins oldu¤u durumlarda, söz konusu suç bir cinsiyetçi suç olarak kabul edildi¤ine göre, kad›na yönelik fliddet
de, fliddete u¤rayan›n kad›n, fliddet uygulayan›n da büyük oranda erkek oldu¤u için cinsiyetçi bir suçtur. Bu, top-
lumsal cinsiyetle kad›na yönelik fliddet aras›nda bir iliflki oldu¤u anlam›na gelir. Söz konusu iliflki, k›saca flöyle ta-
n›mlanabilir: toplumsal cinsiyet rolleri kad›nlar›n ba¤›ml› ve denetlenen, erkeklerin de karar veren ve denetleyen

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”

1 Alt›nay-Arat (2007), s.73.
2 Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan› (2007-2010).



olmalar›n› öngörür. Kad›na yönelik fliddet, bir boyutuyla kad›nlar›n kendilerine biçilmifl toplumsal cinsiyet rolü-
nü ö¤renmelerini sa¤layan bir araçt›r; bir di¤er boyutuyla da, kad›nlar›n hareket alan›n› s›n›rland›rarak ikincil kal-
maya devam etmelerini sa¤layan yani onlar›n kad›n olarak denetlenmelerinde, denetimi kolaylaflt›ran ve sa¤la-
yan bir araçt›r. Özetle, kad›na yönelik fliddet, toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet rejiminin varl›¤› ile do¤ru-
dan ba¤lant›l›d›r. O halde, mücadelenin de toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet rejimi ile do¤rudan bir ba¤lant›-
s› olup olmad›¤› önem tafl›r. 

Buna karfl›l›k, kad›na yönelik fliddetle mücadele çerçevesinde halen uygulamaya girmifl bulunan ya da planlan-
m›fl bulunan kamuya ait faaliyetler, toplumsal cinsiyet rolleri ile çok s›n›rl› bir ba¤a sahip bulunuyor. Daha çok
fliddete u¤rayan kad›n ve çocuklar›n ma¤duriyetlerinin giderilmesi, azalt›lmas› ve toplum d›fl›na ç›kmamalar› vur-
gusu öne ç›kar›l›yor. Söz konusu ba¤ kuruldu¤u zaman da, bu ba¤ kurma hali toplumsal cinsiyet rollerinin flid-
dete yol açmas› fleklinde, yani tek yönlü bir ba¤ kurma olarak, hatta ba¤›n ne oldu¤unun tespitinden ibaret ka-
l›yor. Kad›na yönelik fliddetle mücadelenin kal›c› sonuçlar vermesi için toplumsal cinsiyet rollerinin sona erme-
sini hedeflemek gerekti¤inden söz eden bir çal›flma, toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤› kazand›rmay› öngören aktivi-
telerde bile dile getirilmez hale geliyor. 

Bu durumun uygulamada yol açt›¤› sonuç, kad›na yönelik fliddetin sonuçlar› ile u¤rafl›rken, onu ortaya ç›karan
eflitsizli¤e dokunmamak, en az›ndan çok az dokunmak oluyor. Bu birkaç aç›dan sorunlu bir durumdur: 

Birincisi, bu yaklafl›mla, devletin ayr›mc›l›ktan do¤an zararlar›n giderilmesine iliflkin sorumluluklar›n› yerine ge-
tirmesi anlam›nda mesafe kaydedilmifl olur. Ama ayn› zamanda, ayr›mc›l›¤›n engellenmesine yönelik sorumlu-
lu¤un yerine getirilmesi aç›s›ndan, ancak dolayl› yoldan, devletin ma¤dur kad›ndan yana oldu¤unun hizmetteki
uygulamalarla görülmesi, anlafl›lmas› yolu ile katk›da bulunulabilir. Oysa, Kad›na Yönelik Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi’ne (CEDAW) göre, devlet, yasalar›nda ayr›mc›l›¤a yer b›rakmamaya ilaveten, kad›nlara
karfl› ayr›mc›l›k yapmamak ve yap›lmas›n› engellemekle de sorumludur. 

‹kinci olarak, ma¤dura sa¤l›kl› bir flekilde el uzatmak, elbette takdire lay›k bir geliflmedir, çok de¤erlidir; çünkü
kad›nlar›n yaflama ve sa¤l›kl› hakk› aç›s›ndan önemli imkanlar yarat›r, geliflmelere vesile olur.  Ama bunu yapar-
ken cinsiyetçi sistemi de¤ifltirmeye yönelik önlemleri, geliflmeleri ertelemek, eflanl› olarak ele almamak söz ko-
nusu ise, bu ciddi bir sorundur. Hatta, hiç de masum olmayan bir tercih, bir ataerkil pazarl›k bile olabilir. Mese-
la, muhafazakar bir parti kendi oy kitlesine asl›nda kabaca flöyle demektedir: “Ben kad›nlar›n sorunlar›na çok
duyarl›m. Çünkü, aile kutsal ve de¤erli, annelik de kutsal ve de¤erli. Kad›n ve erkek, aile içinde birbirine iyi dav-
ranmakla yükümlü. Aile esas, toplumun temeli.  fiiddete u¤rayan kad›nlara iyi davranmak, onlara iyi hizmet ver-
mek, onlar› güvende tutmak, ailenin yeniden ve daha sa¤l›kl› bir flekilde oluflmas›na katk›da bulunur. Bu destek-
ler ve iyi hizmetler olmasa, aileler y›k›l›yor, kad›nlar ortada kal›yor, çocuklar birçok sorun yafl›yor, fuhufl art›yor,
çeflit çeflit kötülükler art›yor. ‹yi aile iyi toplum yaratmak için, iyi hizmet gerek. Bu iyi hizmet aileyi korumazsa,
aileyi gelifltirmez, iyilefltirmezse, meydan aile düflmanlar›n› destekleyen olaylarla dolup taflmaz m›?” 

Bu anlat›n›n kad›n hareketine yönelik yüzündeki ifade ise flöyle bir fleye benzer: “fiiddete u¤rayan kad›nlara yö-
nelik hizmetlerin iyilefltirilmesini istemiyor musunuz? Bu kad›nlar› güçlendirmez mi, cesaretlendirmez mi, devle-
tin kad›ndan yana oldu¤unu hissettirmez mi? Böylece erkekler de devletin kendilerinden yana olmad›¤›n› anla-
y›p, kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda kalmazlar m›? Hatta, onlara bu çekidüzen verme iflinde yard›m
etmek gerekmez mi? Bu yolla kültür, gelenek ve ailenin bugünkü sorunlu yap›s› de¤iflmez, sonuçta ailedeki flid-
det de ortadan kalkmaz m›? Tek yol birey olmak, vatandafl olmak, hak sahibi olmak m›d›r? As›l mesele ailede
kad›na yönelik fliddetin sona ermesi de¤il midir?”  

Bu söylem akla çok uygun gelse bile, kad›n örgütlerini bir önceliklendirme ikilemine sokar: Bir taraftan fliddete
u¤rayan kad›nlara yönelik destekler ve hizmetlerin iyilefltirilmesi acil bir meseledir. Di¤er taraftan, devlet bu alan-
da talep ettiklerimize önemli ölçüde evet demifltir. Bu iyilefltirmelerin sa¤l›kl› ve do¤ru bir flekilde yap›lmas›na
katk›da bulunmak kaç›n›labilir bir fley de¤ildir. Hatta iflbirli¤i yapmamak düflünülebilir bir durum bile de¤ildir.
Çünkü, devletin yerel ve merkezi örgütleriyle birlikte çal›flma imkan›n›n ortaya ç›km›fl olmas› kad›n örgütleri aç›-
s›ndan kamusal alanda tafl›nan sorumlulukla yak›ndan alakal›d›r. 
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Peki, kad›n örgütlerinin hem bu iflleri yapmaya hem de kendi söylemini, kendi ideolojik yaklafl›m›n› korumak ve
gelifltirmeye yeter bir kapasitesi, zaman ve enerjisi var m›d›r? Bu konuda nas›l bir destekle desteklenmektedir-
ler? ‹flte tam bu noktada tehlike çanlar› çalmakta, devletin STK’lara yaklafl›m›na iliflkin bir baflka sorunun kap›-
s› aç›lmaktad›r. 

Ama ondan önce devletin kad›n-erkek eflitli¤ine bütüncül bir yaklafl›mla yaklafl›p yaklaflmad›¤›na daha yak›ndan
bakal›m. 

‹deolojik sorun-2:

Devletin kad›n-erkek eflitli¤ine yaklafl›m›

Türkiye’de kanun önünde eflitlik ilkesi kad›n-erkek eflitli¤i 1924 Anayasas›’ndan bu yana tüm anayasalarda yer
alm›fl bir ilkedir. Cumhuriyet’in ilk dönemi, o devrin eflitlik anlay›fl› çerçevesinde önemli at›l›mlara sahne olmufl,
bu devrin son noktas› da 1934’teki seçme ve seçilme haklar›n›n tamamlanmas› ile konmufltur. Uzun bir sessiz-
lik döneminden sonra, 1960’larda sosyalizasyon ve aile planlamas› (üreme sa¤l›¤›) çal›flmalar› ile yeni bir bafl-
lang›ç gündeme geldi. 1970’lerde solcu kad›nlar›n kad›nlar›n kendi sorunlar› için ayr›ca örgütlenmesi gerekti¤i-
ni vurgulayan yaklafl›mlar›, kad›n sorunlar›n› gündeme getirmenin ilk birikimlerini yaratt›. 1980’lerde yeni femi-
nist dalga, bugüne kadar uzanan geliflmelere damgas›n› vurdu. Son 10 y›lda gerçeklefltirilen yasal düzenlemeler-
de, bu yeni kad›n hareketinin önemli etkileri oldu. Özellikle Medeni Kanun’daki de¤ifliklik, kad›n›n birey-vatan-
dafl olarak tan›nmas› aç›s›ndan tarihsel bir dönüm noktas› oluflturdu. Bu geliflmeler dünyadaki önemli bir de¤i-
flim dönemi ile de 1980’lerden itibaren bulufltu, kesiflti. CEDAW Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan
Kald›r›lmas› Sözleflmesi 1981’de yürürlü¤e girdi, Türkiye bu Sözleflme’yi 1984’te imzalad›,  yeni kad›n hareke-
tinin de zorlamas›yla 1986’da onay ifllemi tamamland›. 1985’ten itibaren Dünya Kad›n Konferanslar› ile hem
yeni aç›l›mlar üretildi hem de çok ö¤retici deneyim al›flveriflleri yafland›. 1990’da Kad›n›n Statüsü ve Sorunlar›
Genel Müdürlü¤ü’nün (bugünkü ad›yla Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü - KSGM) kurulmas› ile devletin eflitlik
politikalar› alan›ndaki örgütlenmesi bir ölçüde netlik kazand›. 1995 Pekin Konferans›, 2000 Milenyum Özel
Oturumu, 2005 CEDAW 4.-5.Birlefltirilmifl Ülke Raporu deneyimi gibi süreçler, hem devlete hem de kad›n ha-
reketine eflitlik yönünde bir siyasi iradenin oluflturulmas› ve eflitlik öngören kamu politikalar› konusunda çok
önemli birikimler getirdi. 7. ve 8.Befl Y›ll›k Kalk›nma Planlar›n›n haz›rl›k çal›flmalar› kapsam›nda gerçeklefltirilen
Özel ‹htisas Komisyonu çal›flmalar›, 1996-97 Ulusal Eylem Plan› çal›flmas› gibi çal›flmalar, kamu politikalar› aç›-
s›ndan önemli bir aray›fla iflaret etti. 

Bütün bu olumlu geliflmelere karfl›n, devletin kad›n-erkek eflitli¤i yaklafl›m›n›n yerli yerine oturdu¤u ileri sürüle-
bilir de¤ildir. Örne¤in; KSGM 1990-1993 aras›nda kanun hükmünde kararnamelerle yürütülmüfl, 1993 y›l›nda
teflkilat kanununa k›sa bir süre için kavuflmufl, ancak söz konusu Kanun’un Anayasa Mahkemesi karar›yla orta-
dan kalkmas›ndan sonra, 1994-2004 aras›nda teflkilat kanunu bile olmadan çal›flm›flt›r. Bu dönemde aktif kad-
rosu 5-6 kifliye kadar inmifl, önemsenmedi¤i bu durumla aç›k ve net bir hal alm›flt›r. KSGM’nin ne geçmiflte, ne
de bugün, 2004’ten sonra yani teflkilat kanunu ç›kt›ktan sonra bütçesi ciddi bir eflitlik çal›flmalar› bütçesi olabil-
mifltir. Genel Müdürlük bütçesinin genel bütçe içindeki pay› en çok oldu¤u zaman yüzbinde 2 dolay›nda olmufl-
tur.2008-2010 Stratejik Plan›’nda öngörülen bütçe de en çok 2,5 milyon YTL düzeyindedir. Projelerle ilgili alt
bafll›kta ayr›ca ele alaca¤›m için, KSGM’nin faaliyetlerinin ço¤unlukla yabanc› kaynaklarla yürütülen projelerden
olufltu¤unu burada sadece hat›rlatmakla yetiniyorum. Ayr›ca, KSGM’nin di¤er kamu kurum ve kurulufllar› üze-
rinde yönlendirici ve eflgüdüm sa¤lay›c› önemli bir fonksiyonu yoktur. 2006/17 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi ile
verilen eflgüdüm görevi sonucu tüm kurulufllar›n üç ayda bir haz›rlad›klar› yaz›l› raporlar› Genel Müdürlü¤e gön-
derilmektedir. Ancak, bu KSGM’ye söz konusu kurulufllar› yönlendirici bir güç kazand›rmam›flt›r. Bu gücü ifade
etti¤i varsay›lan ve yeni teflkilat kanunu ile kurulmufl olan Dan›flma Kurulu, kamu ve STK bileflenli bir yap› ola-
rak önemli bir politika ve uygulamalar› de¤erlendirme kurulu niteli¤indedir, ama en az›ndan STKlar aç›s›ndan
ifllevli oldu¤unu söylemek güçtür. Kurul’da temsil edilen STK’lar -KADER hariç- belirli alanlarda uzmanlaflm›fl
kurulufllar olmad›klar› gibi, Kurul çal›flmalar› hakk›nd STKlara karfl› bir sorumluluk da üstlenmifl de¤illerdir.   

Bir baflka örnek olarak, 9.Plan çal›flmalar› s›ras›nda kad›n sorunlar› ya da cinsiyetçilikten kaynaklanan sorunlar
üzerinde yo¤unlaflan ve bu alanda kamu makro politikalar›n›n ne olmas› gerekti¤ini ele alan bir çal›flma yap›l-
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mam›fl olmas› anlat›labilir. Çeflitli alanlardaki özel ihtisas komisyonlar›nda cinsiyet boyutu daha çok istatistiksel
bir boyut olarak ele al›nm›fl, politikalara iliflkin önerilere genellikle yans›mam›flt›r. 9.Plan toplumsal cinsiyet aç›-
s›ndan gözden geçirilmemifltir. Planda yer alan toplumsal cinsiyet politikalar› e¤itim ve fliddetle s›n›rl› birkaç po-
litikadan ibarettir.  

Devletin toplumsal cinsiyete ve kad›nlara duyarl› politikalar› ve programlar› çeflitli aflamalarda kad›n STKlarla
Hükümet aras›nda önemli tart›flmalara konu olmufltur. Bugün Genel Sa¤l›k Sigortas› ve Sosyal Güvenlik Refor-
mu Yasa Tasar›s› hakk›ndaki tart›flma ile ‹fl Kanunu kapsam›ndaki krefl yükümlülü¤ünün kald›r›lmas›na yönelik
çal›flmalara dair tart›flma gündemdeki iki önemli politikalar tart›flmas›d›r. Ak Parti döneminde yaflanan baflka po-
litika tart›flmalar› da örnek olarak verilebilir nitelikler tafl›maktad›r. Örne¤in, 2001 ekonomik krizinden sonra
2003’te ekonomiden sorumlu Devlet Bakan› Ali Babacan, ekonomik durumun düze ç›kt›¤›n› müjdelerken,
“Bundan en çok kad›nlar yararlanacak. Art›k çal›flmak zorunda kalmayacaklar, huzur ile evlerine dönebi-
lirler” demiflti. Bu söyleyifl, kad›n›n iflgücüne kat›l›m›n›n düflüklü¤ünü sorun edecek bir Hükümet söylemi elbet-
te de¤ildir. Nitekim AB ‹stihdam Stratejisi’ndeki aç›k flarta ra¤men, flimdiye kadar kad›n iflgücüne iliflkin özel bir
çal›flma yap›lm›fl de¤ildir. Yeni haz›rlanm›fl bulunan ‹stihdam Paketi’nde yer alan politikalar ise henüz aç›klan-
m›fl de¤ildir. 2004’te Anayasa’n›n 10.maddesi de¤iflikli¤i s›ras›nda yaflad›¤›m›z “devlet eflitli¤i sa¤maya yöne-
lik olarak geçici özel önlemler al›r” ibaresinin Anayasa’ya al›nmas›-al›nmamas› tart›flmas›, Hükümet’in eflitlik
politikalar›n› nas›l bir s›n›rda tutmay› arzu etti¤ini gösteren unutulmaz bir örnektir. 2007’de yaflad›¤›m›z Anaya-
sa tart›flmalar› s›ras›nda kad›nlar›n korunmaya muhtaçlar kategorisinde karfl›m›za ç›kabilmifl olmas› ise, söz ko-
nusu haz›rl›klar›n kad›nlar›n insan-vatandafl-birey olduklar› gerçe¤inden ne kadar uzakta ve ne kadar dikkatsizce
yap›labildi¤ini gözler önüne sermifltir. Ak Parti Hükümetleri 2002’den bu yana TBMM bünyesinde oluflturulma-
s› talep edilen “Eflitlik Daimi Komisyonu” için hiçbir ad›m atmam›flt›r. Bunu da, eflitlik meselelerinin ele al›nd›¤›
yer ve mekanlar› s›n›rland›rma gayretiyle iliflkilendiriyorum. Bu örneklerin tümü, bana bugünkü devlet politika-
lar›n›n tesadüfi ve k›sa dönemli politik pazarl›klara dayal› oldu¤unu düflündürüyor. Oysa cinsiyet rejimi ancak
uzun dönemli, düzenli ve ›srarl› politika ve uygulamalarla s›n›rland›r›labilir ve hafifletilebilir nitelikler tafl›yor. 

Son zamanlarda haz›rlanan genel ve kad›na yönelik fliddete özel ulusal eylem planlar›n›n bu politika yetersizli-
¤inden ç›kmak aç›s›ndan ne kadar etkili olabilece¤ini ise, zamanla görece¤iz. Çünkü bu alanlarda özel eylem
planlar› haz›rlanmas› çok önemli olmakla birlikte, bir politik sahiplenme ile tamamlanmad›¤› takdirde sonuç al-
maya yetmeyecektir. Çünkü ulusal eylem planlar› sadece teknik bir uzmanl›k meselesi olmay›p bir i iradeye ge-
reksinim duyar. 

Politikalar›n belirsizli¤i, da¤›n›kl›¤›, eflgüdüm eksikli¤i kad›n STKlar aç›s›ndan oradan oraya koflmay›, eksik par-
çalar› birlefltirme yükünü üstlenmeyi gerektirmekte. Bu da, müdahale alan›n› mu¤laklaflt›ran bir etki yapmakta.
STKlar aras› a¤lar› da konular› izlemek ve ortak politikalar oluflturmak konusunda ciddi flekilde zorlamakta. 

‹deolojik sorun-3:

Devletin STK anlay›fl› ve STK’lara yaklafl›m›

Ele almak istedi¤im üçüncü ideolojik sorun, devletin STKlara yaklafl›m›d›r. Türkiye’de demokrasinin yetersizli¤i,
iktidarlar›n “ben devletim yapar›m” yaklafl›ml›l›¤›, 1980’lerin sonlar›na kadar devleti STKlardan bir anlamda
uzak tuttu. Çünkü devlet sadece kendisine yak›n olan ya da do¤rudan iliflkili oldu¤u STKlarla iliflki içinde oldu.
1990’larda bu tabloda önemli de¤ifliklikler yaflanm›flt›r. Bu alanda kad›n STKlarla KSGM aras›ndaki iliflkilerin
özel bir öneme sahip oldu¤undan bile söz edebiliriz. 

Ancak flimdi devletin STKlara iliflkin tutumundaki de¤ifliklik önemli baz› s›k›nt›lar› içinde bar›nd›r›r hale geldi. Bu
geliflmeler, özellikle kad›n kurulufllar› aç›s›ndan özel bir önem tafl›makta. Aç›klayal›m. Devlet, 1990’lar›n baflla-
r›ndan bu yana aç›k, belirgin bir de¤iflim ve yeniden yap›lanma çabas› içinde. Bu de¤iflim ve yeniden yap›lan-
ma, merkez ve yerelin yeniden tan›mlanmas›n› içeriyor ve devletin küçülmesi ilkesini benimseyerek yap›lmaya
çal›fl›l›yor. Sosyal devlet, devletin küçülebilece¤i alanlardan biri olarak önce yerele ikinci olarak da adeta STKla-
ra devredilebilir bir alan gibi ortada duruyor. Sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere devrine iliflkin çal›flmalarla,
5393 say›l› Belediyeler Kanunu ile 5302 say›l› ‹l Özel ‹dareleri Kanunu’nda getirilen “kat›l›m”›n uygulamadaki
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tan›m›, gerçekleflmesi bu aç›dan önemli iflaretler tafl›yor. Özellikle sosyal hizmet ve sosyal yard›m nitelikli çal›fl-
malara gönüllü kat›l›m yaklafl›m› adeta özenle bu flekilde anlafl›lmak ve uygulanmak isteniyor. Mesela, birkaç y›l
önce ‹stanbul’da kat›ld›¤›m bir ‹çiflleri Bakan› kat›l›ml› STK toplant›s›nda, bizzat dönemin bakan›n›n flu ifadeleri
bu yaklafl›m›n aç›k bir ifadesidir: “Devletin çekildi¤i alanlar› STKlar dolduracak, devletin yetiflemedi¤i yer-
lere elbette STKlar yetiflecek. Devlet-STK iflbirli¤i olumlu ve baflar›l› bir iflbirli¤i olarak böyle gerçeklefle-

cek. Biz STKlar› gerçekten iflbirli¤i yap›lmas› gereken kurulufllar olarak görüyor, say›p seviyoruz.”(3)

Kad›n STKlar bu aç›dan özel bir soruna da sahipler. Kad›nlar›n evde “muavin ve müflavir” yani, “yard›mc› ve
dan›flman” olmalar› gibi, STK oluflturduklar›nda da devlete ayn› flekilde hizmet etmeleri bekleniyor. Aksi, garip-
senir bir durum oluyor. Kad›nlar eviçi ücretsiz emekleri gibi, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesini temin et-
mek için fedakarl›k etmeye ve gönüllülük ad› alt›nda emeklerini karfl›l›ks›z olarak kullan›ma sunmakla adeta gö-
revlendiriliyorlar. Bu durum, bende, kad›n STKlar›n eviçi rol da¤›l›m›na iliflkin elefltirilerinin ve politika önerile-
rinin ne kadar dinlendi¤inden, duyuldu¤undan kuflku duymak gerekti¤i düflüncesine yol aç›yor. Özellikle de
1990’lar›n bafl›ndan itibaren devlet bütçesinden STKlara hiçbir katk› ayr›lmas›n›n öngörülmedi¤ini dikkate ald›-
¤›mda, bu düflüncem derinlefliyor. 

Oysa, özellikle yerel yönetimlerin kad›n STKlarla iliflkileri, kad›na duyarl› yerel yönetim politikalar›n› ve uygula-
malar›n› oluflturmakta büyük bir öneme sahip. Kad›nlar›n ev ekonomisi, yeniden üretim ekonomisi  ve bak›m
ekonomisi alanlar›ndaki yüklerinin paylafl›lmas›, toplumsal sorumluluk alanlar› olarak tan›mlanmas› devletin mer-
kezi politikalar›nda yer als›n almas›, yerel yönetimler eliyle uygulanmas› gereken politikalar. Bu nedenle, beledi-
yelerle ve di¤er yerel yönetimlerle kad›n STKlar aras›ndaki iliflkilerin hangi yaklafl›mla oluflturuldu¤u ve gelifltiril-
di¤i, sürdürüldü¤ü özel bir anlam tafl›makta. 

Kad›n STKlar›n bu “devletin eksiklerini tamamlay›c› STK” yaklafl›m›na cevab› ise, tek ve bütün de¤ildir. “Hay›r-
severlik” üzerinden bir kamusal alan ve siyaset alan› oluflturan bir grup kad›n derne¤i bu tan›m› alm›fl kabul et-
mifl gözükmektedir. Bir di¤er grup ise, kendi ba¤›ms›z politikalar›n› oluflturmak, ba¤›ms›z duruflunu kaybetme-
mek ile bu grup kad›n örgütü aras›na s›k›flm›flt›r. Bu durum, bir yandan devlet ve siyasi partilerin kendi STKla-
r›n› sevmelerine ilaveten, bu bölünmüfllükten yararlanmalar›na da imkan b›rakmakta, di¤er yandan da STKlar›n
politika üreticisi, savunucu, bask› unsuru olan niteliklerinin arka plana itilmesine yol açmaktad›r.   

‹deolojik sorun-4:

Projeler dünyas›nda kaybolma tehlikesi

Türkiye, son 10-15 y›lda projecilikte çok geliflme kaydetti. Adeta bir projeler cenneti haline geldi. 1980’lerde
Yap›sal Uyum Programlar› ile bafllayan genellikle de Dünya Bankas› kredileriyle gerçeklefltirilen büyük ölçekli
devlet projeleri, bugün yerlerini AB hibeleriyle desteklenen AB uyum projelerine b›rakm›fl bulunuyor. Bu proje-
lere ilaveten, 90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren giderek artan bir flekilde STKlar da AB projeleriyle hedeflerini
gerçeklefltirmeyi denemekteler, kapasitelerini art›rmaktalar, ancak giderek daha çok ve daha çok projelere ba-
¤›ml› hale gelmekteler. 

Proje bollu¤u, gerek devlette gerekse STKlarda sorular projelerle çözülebilirmifl duygu ve düflüncesinin yer et-
mesine yol aç›yor. Konular›n devletin ana politika ve programlar›nda yer almas›na gerek olmayan teknik mese-
leler gibi alg›lanmas›na neden olabiliyor. Bir sistemi dönüfltürmek istedi¤inizde, bunun ne kadar ciddi bir sorun
oluflturdu¤unu anlatmama gerek olmad›¤›n› düflünüyorum. 

Ayr›ca, devam etmekte olan projelerin, planlanm›fl projelerin, hatta sona ermifl projelerin neler oldu¤una dair
bir sistemin olmamas›, bir çok durumda, projelerin birbirinin tekrar› içeriklerde olmalar›na bile yol açabiliyor.  Bu
da¤›n›kl›k, zaten da¤›n›k olan kamu politikalar›n› izlemeyi daha da güçlefltiriyor. Kiminle neyin diyalogunu ve pa-
zarl›¤›n› sürdürmekte oldu¤unuzu göremez, anlayamaz hale gelmenize yol aç›yor. Ne sorunlar ne çözümler ne
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de uygulamalar›n görünür oldu¤u bir dünyada hepimiz neyi tutarsak onu tarif ediyor, ortak bir dille konuflamaz
hale geliyoruz. Bu bulan›kl›ktan kamu da flikayetçidir. Ancak, san›r›m biz kad›n STKlar›n daha da bir flikayetçi
olmam›z gerekiyor. 

Sonuç:

Bu sunuflta kad›n kurulufllar› olarak devletin fliddetle mücadele baflta olmak üzere eflitlik politika ve uygulamala-
r›n›n ideolojik arkaplan›yla ciddi sorunlar›m›z oldu¤unu ana hatlar›yla ve örnekler üzerinden anlatmaya çal›flt›m. 

Bu sunuflun kad›n kurulufllar› aç›s›ndan bir ilk tart›flma bafllat›c›s› olmas›n› diliyorum. Çünkü, 1980’lerin 1990’la-
r›n deneyimleri bana, Türkiye’nin eflitlik politika ve uygulamalar›nda ilerleme kaydetmesinin ancak kad›n STKla-
r›n ciddi ideolojik tutum oluflturmas› ve ortak bir hat yaratabilmesi ile mümkün olabilece¤ini söylüyor ve söyleti-
yor.  
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M‹LL‹YETÇ‹L‹K VE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET
Handan ÇA⁄LAYAN 

Baflka bir aflk istemez, aflk›nla çarpar kalbimiz,

Ey Vatan gözyafllar›n dinsin, yetifltik çünkü biz.
(…)
Beklesin Türko¤lu’nun azminde kuvvet bulmayan,
Sel durur, yang›n söner elbette bir gün Ey Vatan
Süslenir, oynar yarin, dün a¤lay›p matem tutan
Ey Vatan gözyafllarin dinsin, yetifltik çünkü biz.

(Mülkiye Marfl›)

Benim konu bafll›¤›m “Milliyetçilik ve Kad›na Yönelik fiiddet”. ‹lk bak›flta bu bafll›¤›n ima etti¤i iliflki biraz zorla-
ma bulunabilir. Zira milliyetçilik daha çok millet, devlet, egemenlik gibi yüksek siyaset meseleleri ile ilgili oldu-
¤u için, kad›na yönelik fliddetle ya da daha genel olarak toplumsal cinsiyetle ne tür bir iliflkisinin bulunabilece¤i
sorgulanabilir. Kuflkusuz milliyetçilik ile kad›na yönelik fliddet aras›nda ba¤ kurulabilir. Örne¤in milliyetçi çat›fl-
malardan toplumun bütün kesimleri gibi kad›nlar da olumsuz etkilenirler. Ama milliyetçilik ile kad›na yönelik
sembolik, fiziksel ya da cinsel fliddet aras›nda bunun ötesinde ve daha ontolojik bir iliflki bulunmaktad›r. Femi-
nist aktivist Cynhtia Enloe (2003), çevremizdeki son derece ola¤an görülen fleylere feminist bir merakla yeni-
den bakmam›z› önerir. Milliyetçilik, militarizm ve toplumsal cinsiyet aras›ndaki ilk bak›flta görünmez olan iliflkiyi
görünür k›lmak için Enloe’nin bu tavsiyesine uyman›n ve ilgilimizi yüksek siyasetin ötesindeki süreçlere yönlen-
dirmenin faydas› olabilir.

Bu panel için bir konuflma yapmam›n beklendi¤ini ö¤rendikten sonra milliyetçilik ile kad›na yönelik fliddet üze-
rine yeniden düflünmeye bafllad›m. Do¤rusu iflim hiç de kolay de¤ildi. Çünkü ben nereden bafllay›p neleri irde-
leyebilirim diye düflünürken, ülkenin siyasal gündemi bafl döndürücü bir h›zla ak›p duruyordu. Bildi¤iniz gibi Bafl-
bakan›n bir yurt d›fl› gezisinde “velev ki siyasal bir simge” diye bafllatt›¤› baflörtüsü/türban tart›flmas› bir anda ül-
kenin bir numaral› gündemi haline geldi. Kad›nlar›n saçlar› ve bafllar› kelimenin tam anlam›yla ulusal bir mese-
le halini ald›. TBMM çat›s› alt›nda günlerce kad›nlar›n bafl›n› kapat›p kapatmayacaklar›, kapatacaklarsa bunun
çene alt›ndan m› baflka bir yerden mi olaca¤› konusu tart›fl›ld›. 

Giderek artan bir gerilim eflli¤inde yürütülen bu tart›flma süreci  henüz tamamlanmadan, Amerika, ‹srail, ‹ngil-
tere gibi ülkelerin üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri ülkemize gidip gelmeye bafllad› ve bir süre sonra da ordu
Irak’a bir kara harekat› bafllatt›. Harekat›n bafllamas›yla birlikte yaz›l› ve görsel medya askeri görüntülerle dolup
taflt›: Tanklar, savafl helikopterleri, gece görüfllü uçaklardan çekilmifl foto¤raflar, anlamad›¤›m›z askeri terimler...
Fakat görüntüler bundan ibaret de¤ildi. Tüm bu askeri resimlere, ac›l› kad›nlar›n görüntüleri efllik etti. Çat›flma-
larda yaflam›n› yitiren askerlere iliflkin haberler, ac›l› annelere ve efllere odakland› ve bu haberler neredeyse is-
tisnas›z bir flekilde bu ac›l› kad›nlar›n a¤lamad›klar›n›, kaybettikleri sevdikleriyle ac›yla ama bir tek gözyafl› dam-
las› ak›tmadan, bir görevi ifa eder gibi vedalaflt›klar›n› vurguluyordu. 

Bülent Ersoy, büyük olay yaratan sözlerini böyle bir ortamda sarf etti. Ersoy “Tamam vatan bölünmez, bilmem
ne olmaz ama göz göre göre de bu çocuklar› bütün analar do¤ursun, topra¤a versinler. Bu mu yani? (...) insan
olarak o analar›n yüre¤inin nas›l cay›r cay›r yand›¤›n› ben anlayamam ama anneler anlar” gibi ifadelerle anne-
lerin ac›s›na dikkat çekmek istemiflti. Ayn› programda yer alan baflka bir flark›c›, Ebru Gündefl ise, Ersoy’u ‘‹n-
flallah Allah bana bir o¤ul nasip eder de anl› flanl› askere yollar›m.’Bu devlet için, bu topraklar için, bir kad›n ola-
rak ne gerekiyorsa yapabilirim. Benim o¤lum da aslan gibi yapar’ demifl ve ‘e¤er bunun için kaderde ölüm var-
sa, aln›m›za yaz›lm›fl böyle bir fley varsa, onu da yaflayaca¤›z. Bunun için flehitler ölmez, vatan da bölünmez za-
ten’ diye devam etmiflti. 

Bu diyalogun ard›ndan yaflananlar biliniyor: RTÜK an›nda Ersoy’un konuflmas›n› milli ve manevi de¤erlere ay-
k›r› bularak inceleme bafllatt› ve televizyon kanal›na uyar› cezas› verdi. Ersoy hakk›nda “Ülkenin bölünmez bü-
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tünlü¤üne zarar verdi¤i ve halk› askerlikten so¤uttu¤u” gerekçesiyle  suç duyurusu yap›ld›. Ben bu metni kale-
me al›rken, soruflturman›n ard›ndan dava aç›l›p aç›lmayaca¤› henüz belli de¤ildi ama çok say›da kifli ve kurum
tepki göstermeyi sürdürüyordu. Gösterilen tepkilerin en dikkat çeken özelli¤i Ersoy’un cinsel yönelimine iliflkin
imalar›n bollu¤uydu. Örne¤in ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m “Bofluna üzülmesin, zaten öyle birfleyi olmaz” de-

di1. Kuflkusuz bakan bey bunu söylerken Ersoy’un cinsiyet de¤ifltiren biri olarak asla çocuk do¤uramayaca¤›n›
ima ediyordu. Benzer bir ima da TBMM ‹dare Amiri, AKP Ad›yaman Milletvekili Hüsrev Kutlu’dan geldi. Kutlu
Ersoy’u “onun kadar cesur olamad›lar” diye destekleyenlere karfl›: “Bülent Ersoy kadar cesur olsak bir yerleri-
mizi kestirirdik. Bizim kesilecek bir sakal›m›z var, onu da kesiyoruz. (…) cesaretimi Bülent Ersoy ile de¤il baflka-

s›yla mukayese ederim” dedi.2 ‹nternet sitelerinde dolaflan yorumlarda da benzer argümanlar yer al›yor, afla¤›-
daki örneklerde de görülebilece¤i gibi Ersoy’un hem gerçek bir anne hem de gerçek bir asker olamayaca¤› vur-
gulan›yordu: 

“Merak etme askerlik kutsal bir ifltir, ne seni ne de çocugunu al›rlar oraya... Yani bu tür konular için haz›r-
lanan bi rapor var. ;)...”

“Her Türk anas› eminimki 1 çocu¤unu de¤il her çocu¤unu vatana feda eder, gözünü k›rpmadan! Ama sadece
gerçek Türk analar›.”

“kan dökmek gerekse bizim mehmetçi¤imiz döker. kendi bu duyguyu hiç hissedemedi¤i için mi böyle konuflu-
yor acaba”

Sanatç›n›n kad›nl›¤›n›n veya geçmiflteki erkekli¤inin niteli¤ine odaklanan elefltiriler böyle uzay›p gidiyordu. As-
l›nda Bülent Ersoy’un sözleri, dile getirdi¤i ba¤lamdan soyutland›¤›nda, hiç kimsenin itiraz edemeyece¤i, anne-
lerin evlat ac›s› çekmemesi gibi son derece insani bir fleyi vurgulamaktayd›. Peki nas›l oluyordu da dile getirdik-
leri büyük bir kabahat olarak alg›lanabiliyordu. Bu sorunun yan›t› bizi milliyetçilik ile kad›na yönelik fliddet iliflki-
sine biraz yaklaflt›rabilir. Çünkü Ersoy’un sözleri, “vatan”, “millet”, “kan dökme”, “flehitlik” gibi kavramlar›n
oluflturdu¤u ve askerli¤e de anneli¤e de kutsiyet atfedilen bir anlam evreni içinde büyük bir kabahate dönüflü-
yordu. Bu noktadan hareketle milliyetçi söylem için yukar›da geçen gerçek erkeklik ve gerçek kad›nl›k›n ne
anlama geldi¤i; askerli¤in ve anneli¤in nas›l bir kurgu sayesinde ayn› kutsall›¤›n parçalar› haline dönüflebildi¤i ve
böylesi bir kurgunun kad›nlara ve erkeklere ne tür roller biçti¤i gibi sorular› sorarak, milliyetçilik ve kad›na yö-
nelik fliddet konusunda neler ö¤renebiliriz? Bu vb. sorular›n yan›t› için her fleyden önce milliyetçilik ile toplum-
sal cinsiyet aras›ndaki iliflkiye bakmam›z gerekiyor. 

Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet

Milliyetçilik, yok olmas› beklenen bir dönemde yeniden canlanan bir ideoloji ve hareket (Eriksen, 2002:12). 20.
yüzy›l›n bafllar›nda pek çok sosyal bilimci, etnisite ve milliyetçili¤in önemini yitirece¤ine ve sonunda modernlefl-
me, sanayileflme ve bireyselleflmenin bir sonucu olarak yok olaca¤›na inanmaktayd›. Bu öngörü gerçekleflmedi.
Aksine etnisite ve milliyetçilik, özellikle de, ‹kinci Dünya Savafl›ndan bu yana siyasi aç›dan daha da büyük bir
önem kazand›. Soveyetler Birli¤i, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Etiyopya gibi çok etnili devletlerin parçalanma-
s›n›n ard›ndan ulus-devletlerin say›s› daha da ço¤ald› ve 2004 y›l›nda 200’e ulaflt› (Somersan, 2004: xii).  En son
Kosova örne¤i ile yeni küçük  mikro devletçiklerin oluflumuna tan›k olmufl bulunuyoruz. Bugün dünyan›n bir çok
yerinde kendi ba¤›ms›z ulus devletini kurmak ya da varolan› korumak amac›yla etnik/milli çat›flmalar yürütülüyor.
Geçti¤imiz yüzy›l›n bafllar›nda homojen bir ulusal topluluk yaratmak üzere yola ç›kan kimi ulus-devletler, kurulufl
aflamas›nda tan›nmayan etnik ve dilsel topluluklarla yeniden yüzleflmek zorunda kal›yor. Bir yandan uluslar aras›
ve ulus üstü birlikler önem kazan›yor olsa da ulus-devletler temel siyasal birimler olmay› sürdürüyor. Milliyetçilik
siyasal alanda oldu¤u kadar toplumsal ve kültürel alanda da etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Siyasal, toplumsal ve kültürel aç›dan bu denli etkili olan milliyetçili¤in herkesin ortaklaflabilece¤i bir tan›m›n› bul-
mak ise pek kolay de¤il. Eklektik bir ideoloji ve hareket olarak milliyetçilik ortaya ç›kt›¤› dönemlere ve koflulla-
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ra göre de¤iflik biçimler alabiliyor. Bununla birlikte en genel anlam›yla milliyetçili¤in, millet olarak tan›mlanan
toplulu¤un, belli bir toprak parças› üzerinde siyasal egemenli¤inin sa¤lanmas›na, ba¤›ms›z devletini oluflturmas›-
na ya da varolan ba¤›ms›z devletin korunmas›na odakland›¤›n› belirtmek mümkündür. Milliyetçi ideolojiler, mil-
letlerin ezeli oldu¤unu ve ebediyete kadar devam edece¤ini vazederler. Buna karfl›n 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde
gerçeklefltirilen çeflitli milliyetçilik çal›flmalar›, milletlerin de milliyetçili¤in de en fazla iki yüzy›ll›k geçmifle sahip,
modern olgular oldu¤unu göstererek bu konudaki kavray›fl›m›z› tümüyle de¤ifltirdiler(Anderson, 1993; Hobs-
bawm, 1992; Gellner, 1998). Sözü edilen çal›flmalar milletlerin, hiç de öyle tarih boyunca de¤iflmeyen kendin-
den menkul bütünlükler olmad›¤›n›, modern anlamda milletlerin, milliyetçili¤in ürünü  “hayali cemaatler” oldu-
¤unu; ço¤u milletin ulus devletlerin kurulmas›n›n ard›ndan “gelene¤in icad›” yoluyla infla edildi¤ini gösterdiler.
Bu çal›flmalarda milletin oluflturulmas›nda “biz” alg›s›n›n yan› s›ra, ayr› bir “biz” alg›s›n› mümkün k›lan“onlar” al-
g›s›n›n da önem tafl›d›¤›na dikkat çekildi. Milletin kökleri uzak geçmifle kadar uzanan kadim bir topluluk olarak
tahüyyül edilmesi olgusu, kaç›n›lmaz olarak “biz” ve “onlar” kurgular›n› önemli hale getirmekteydi.

‹nsanlar›n bugün bile milliyetçili¤in temel kavramlar› durumundaki millet, devlet ve vatan için seferber edilebili-
yor ve hatta ölmeyi ve öldürmeyi göze alabiliyor olmalar›, milletin nas›l bir cemaat olarak tahayyül edildi¤ini, söz
konusu “biz” ile “onlar”›n nas›l infla edildi¤ini ve aralar›ndaki s›n›rlar›n nas›l oluflturuldu¤unu daha da önemli ha-
le getirmektedir. Yukar›da sözü edilen milliyetçilik çal›flmalar›, milletlerin birer kurgu oldu¤unu göstermifllerdi
ama bu kurgunun inflas› ile içeri¤i üzerinde yeterince durmam›fl ve nas›l olup da insanlar› ölmeye ve öldürmeye
istekli hale getirebilecek arzulara yol açt›¤›n› yan›tlayamam›fllard›. 

Bu bofllu¤u feminist araflt›rmac›lar doldurdu. Feminist araflt›rmac›lar, milliyetçi kurgular›n inflas›nda toplumsal
cinsiyetin, kad›nl›k ve erkekli¤e yüklenen rollerin ve anlamlar›n kurucu bir rol oynad›¤›n› göstererek milliyetçilik

çal›flmalar›na önemli bir katk› yapt›lar3. Feministlerin katk›s›, milliyetçi pratiklerde kad›nlar› görünür k›lmakla s›-
n›rl› kalmad›; toplumsal cinsiyetin, kad›nl›¤a ve erkekli¤e dair normlar›n, milliyetçi kurgu ve projelerin merkezin-
de yer ald›¤›n› da gösterdiler. 

Asker millet, erkek millet, anavatan, vatan borcu namus borcu, vatan aflk› gibi kavramlar› s›k duyar›z. Sa-
dece Türkçe’ye özgü olmayan ve dünyan›n birçok yerinde rastlanan bu tür kavramlar ve ifadeler milliyetçi ta-
hayyül ile toplumsal cinsiyet aras›ndaki iliflkinin ipuçlar›n› verir. 

Milletlerin birer büyük aileye benzetilmesi az rastlanan bir durum de¤ildir. Aile metaforu, milletleri mensuplar›
aras›nda do¤al iliflkiler bulunan topluluklar olarak tahayyül etmeyi kolaylaflt›r›r. Ayflegül Alt›nay’›n da vurgulad›-
¤› gibi (2000) milletlerin birer aile olarak tahayyül edilmesinin toplumsal  cinsiyet aç›s›ndan sorgulamay› gerek-
tiren sonuçlar› vard›r. Zira aile içindeki ataerkil rol ve iktidar paylafl›m›n›n etkisi, millet kurgusunun toplumsal
cinsiyet içerimini belirlemekle s›n›rl› kalmamaktad›r. Aksine Yuval-Davis’in de (2003:29) vurgulad›¤› gibi bunlar
birbirlerini yap›land›rmakta ve yeniden üretmektedirler. 

Erkek millet kavram› ile anavatan kavramlar›na s›k› s›k›ya ba¤l› olan üçüncü kavram da namustur. Bu  illiyet,
vatan borcunun namus borcu olmas›n› anlafl›l›r hale getirir ve milliyetçili¤in eril karakteri hakk›nda fikir edinme-
mizi sa¤lar. Burada Cynthia Enloe’nun (2003:79) milliyetçili¤in erillefltirilmifl haf›za, erillefltirilmifl küçük düflür-
me ve erillefltirilmifl umuttan do¤du¤u saptamas›n› an›msaman›n tam zaman›d›r. Çünkü yukar›daki denklem, mil-
liyetçili¤in erkeklik kültürü ile iç içeli¤inin en özlü ifadesidir. Belirleyici de¤iflkeninin koruyucu erkek oldu¤u bu
denklemde, kad›n›n korunacak bir nesneye indirgendi¤ini söylemeye gerek bile yoktur. Milliyetçi kurgu ve pro-
jelerde kad›nlara verilen rol bununla s›n›rl› de¤ildir. Nira Yuval-Davis ile Anthias etnik ya da ulusal ideoloji ve
pratiklerde kad›nlara verilen rolleri flöyle s›ralarlar:

- Toplulu¤un üyelerinin biyolojik yeniden üreticileri, anneler,

- Toplulu¤un ideolojik yeniden üretiminde kültür aktar›c›lar›,
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-  Ulusal farkl›l›klar›n gösterenleri, etnik ve ulusal kategorilerin dönüflümü, yeniden üretimi ve inflas›nda kullan›-
lan ideolojik söylemlerin merkezinde yer alan semboller,

- Etnik ve ulusal gruplar›n s›n›rlar›n›n yeniden üreticileri ve

- Ulusal, ekonomik, politik ve askeri mücadelelerde bizzat kat›l›mc›lar› (Aktaran: Yalç›n-Heckman; Van Gelder,
2000: 326) 

Bu roller, ço¤u zaman kad›nlar›n bedenlerini, cinselliklerini ve do¤urganl›klar›n›, milliyetçi kurgu ve projeler aç›-
s›ndan stratejik bir müdahale alan› haline getirir. Örne¤in milletin biyolojik olarak yeniden üretimi rolü, bir yan-
dan anneli¤i kutsallaflt›r›rken öte yandan kad›nlar›n bedenleri, cinsellikleri ve do¤urganl›klar› üzerinde kat› bir de-
netim kurulmas›na yol açar. Nüfusun bir strateji arac›, bir güç kayna¤› olarak alg›land›¤› durumlarda kad›nlar›n
milli projedeki bu rolleri önem kazan›r. Bir ‹srailli siyasetçinin Filistinle aralar›ndaki meselenin, co¤rafik de¤il de-
mografik bir sorun oldu¤unu dile getirmesi, bu aç›dan çarp›c› bir örnektir (Aktaran: Davis, 2003:68) . ‹srailli si-
yasetçi, Filistinli kad›nlar›n ‹srailli kad›nlardan daha yüksek bir do¤urganl›k oran›na sahip olmas›n› tehlike kay-
na¤› olarak görmekte ve yans›tmaktad›r. Öte yandan ‹srailli siyasetçinin bu cümleyi sarf etti¤i dönemde Filistin’li
yöneticiler, Filistinlilere yönelik katliamlara karfl›, mülteci kamplar›ndaki kad›nlardan  daha fazla çocuk do¤ur-
malar›n› istemekte ve böylece Filistin nüfusunu korumaya çal›flmaktayd›lar. 

Bu hususta de¤inilmesi gereken baflka bir örnek de k›s›rlaflt›rmad›r. Bir topluluk içindeki göçmen ya da az›nl›k-
lar›n nüfusunu dengede tutmak için zorla k›s›rlaflt›rma, sadece Nazi Almanya’s›na özgü bir durum de¤ildir. Da-
ha yak›n tarihlerde ve genifl bir co¤rafyada bu tür uygulamalara dair haberlere rastlar›z. Günümüzde ço¤unluk-
la üstü kapal› bir flekilde yürütülüyor olsa da nüfusun s›n›fa ya da etnisiteye dayal› çeflitli kesimlerine yönelik ay-
r›mc› bir flekilde çocuk do¤urmaya teflvik ya da cayd›rma politikalar›, ço¤unlukla parasal  ödül sistemi ile yürü-

tülmektedir4. 

Kad›nlar›n do¤urganl›¤›, milletin devaml›l›¤›n› garantilerken, vatan› koruyacak askerleri ço¤altma ifllevi de görür.
Bu nedenle milliyetçi projeler aç›s›ndan kürtaja s›cak bak›lmaz. Yuval-Davis (2003:68), Slovenya’da en büyük
parti olan Demos Palatformu’nun 1991 y›l›nda aç›kça “kad›nlar›n milletin gelecekteki askerlerini kürtajla ald›r-
ma hakk› olmamal›d›r” beyan›nda bulundu¤unu aktar›r. Milliyetçi kurgulara göre kad›nlar›n en kutsal görevi va-
tan için asker olacak evlatlar yetifltirmek, erkeklerin biricik ve en kutsal görevi ise vatan topra¤›n› korumak ve
onun için gerekti¤inde kan dökmektir. Gerçek hayatlarda, gerçek erkekler ve kad›nlar neler yaflay›p hissederler-
se etsinler, resmi olarak kendilerinden beklenen ve kamusal alanda sergilenmesi gereken roller bunlard›r.

Bülent Ersoy’un Affedilmez Kabahati

fiimdi bu saptamalar›n ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda Bülent Ersoy’un bu denli tepki görmesine neden olan kabahat(ler)i

daha aç›k bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Ersoy, sadece sözleri ile de¤il5, ulusal aç›dan kutsanan kad›nl›k ve er-
keklik karfl›s›ndaki konumuyla da milliyetçi tahayyülün ezberine uymuyordu. Zira o ne vatanla özdefllefltirilecek,
do¤urganl›¤› ile kutsallaflt›r›lacak bir kad›nd›, ne de vatan için kan dökmeye yeminli bir erkek, bir askerdi. Zaten
gösterilen tepkiler de yukar›da belirtildi¤i gibi onun gerçek bir erkek ve gerçek bir kad›n olmad›¤› noktas›nda yo-
¤unlafl›yordu. Bu arada her ne kadar Ebru Gündefl ulusal kad›nl›k rolünü hakk›yla yerine getirip Ersoy’a cevab›-
n› vermiflse de, Ersoy’a yönelik tepkilerin esas olarak erkeklerden geldi¤i dikkatlerden kaçmad›. Ersoy’un sözle-
ri karfl›s›nda sergilenen tepkilerin cinsiyeti, milliyetçi tahayyülün cinsiyetini deflifre ediyordu ve bu tahayyülün ka-
d›nlara ve erkeklere yükledi¤i roller ve görevleri de iflaret ediyordu. 
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4 K›s›rlaflt›rma politikalar›na iliflkin baz› örnekler için bknz.: Yuval-Davis, 2003:71-72
5 Ersoy’un ulusal tahayyülün kad›ndan (ve erkekten) bekledi¤i role ayk›r› sözleri elbette ki kamusal alandaki ezberi bozan ilk ör-
nek de¤ildi. Daha önce de söz konusu rollerle uyuflmayan tutumlar sergilenmiflti. Bu konudaki en çarp›c› örneklerden birisini, bin-

bafl› olan efli Mardin’de bir çat›flmada yaflam›n› yitirdikten sonra “flehit efli” rolüne uygun davranmay› reddeden Tomris Özden olufl-

turmufltu. Özden, kendisinden beklendi¤i haliyle bir  “flehit efli” gibi ac›l› ve sessiz davranmay› reddetmekle kalmam›fl, kocas›n›n

yaflam›n› yitirmesine, sürüp giden çat›flmalara ve baflka çözüm yollar›n›n bulunmas› gerekti¤ine dair sözler sarf etmiflti. Özden’in

kendisinden beklendi¤i gibi davranmamas›n›n karfl›l›¤› ise, civ civ sar›s› saçlar› ya da giyindi¤i streç pantolonlar gerekçe yap›larak

aç›k ya da örtük olarak iffetsizlikle itham edilmesi ve “flehit efli” statüsünün sayg›nl›¤›yla koruyuculu¤unu yitirmesi olmufltu.  
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Kukusuz milliyetçi tahayyülün kad›nlar›n do¤urganl›¤›na yükledikleri anlam bununla s›n›rl› de¤ildir. Irkç› milliyet-
çilik aç›s›ndan kad›nlar›n do¤urganl›klar› daha büyük bir önem kazan›r. Bunun nedeni ›rkç› milliyetçili¤e göre bir
milliyete ancak kan yoluyla dahil olunabilmesidir (Yuval-Davis, 2003:55). Bu durum, kad›n›n cinselli¤inin denet-
lenmesine stratejik bir önem atfeder. Irkç› milliyetçi ak›mlar›n güç kazand›¤› dönemlerde ›rklar, etnisiteler aras›
evliliklere müdahale edilmifl olmas› bu aç›dan flafl›rt›c› de¤ildir. 

Ulusal Kimli¤in, Kültürün ve Onurun Sembolü ve Tafl›y›c›s› Olarak Kad›nlar

Yukar›da da belirtildi¤i gibi birçok kültürde vatan genellikle bir kad›n olarak tahayyül edilir. Dahas› kad›nlar ulu-
sal kimli¤in de sembolü olarak görülürler. Kad›nlar›n toplulu¤un kimli¤inin sembolik tafl›y›c›lar› olarak görülme-
si, onlar› a¤›r bir temsil yükünün alt›na sokar. Özellikle bir kültürün asimilasyonla karfl› karfl›ya oldu¤u durumlar-
da bu rol daha da önem kazan›r. Kültürel ve dilsel asimilasyon politikalar› kad›nlar› hedef ald›¤› gibi, asimilasyon

tehdidi alt›ndaki dil ve kültürlerin korunmas› çabalar› da kad›nlar üzerinde baflka türlü bir bask› oluflturur6. 

Kad›nlar sadece kültürün yeniden üreticisi ve aktar›c›s› olarak kalmazlar  milletin sembolik biçimlenmesini de sa¤-
larlar. Örne¤in özellikle 20. yüzy›l›n bafllar›nda ulusal devlet infla süreçlerinde, kad›nlar yeni sistemin modernli-
¤inin sembolü olarak görülmüfl, giyimleri, e¤itimleri, çal›flma yaflam›na kat›lmalar› bu aç›dan önemsenmiflti. Fa-
kat Fatmagül Berktay’›n (1998) da vurgulad›¤› gibi bu tür süreçlerde kad›nlar›n giyimleri ya da kamusal alana
girmeleri özgürleflmeleri için de¤il ulusun ne denli “ileri” ve “modern” oldu¤unu kan›tlamak için önemsendi¤in-
den dolay›, onlar› ataerkil ba¤lardan kurtarmam›fl, daha çok sembolik bir ifllev görmekle s›n›rl› kalm›flt›r. Kad›n-
lar›n ulusal kimli¤in veya ulusun geçirdi¤i de¤iflimin gösterenleri olarak sembolik roller verilmesi, bedenlerini ya
da giyimlerini bireysel bir tasarruf alan› olman›n ötesinde milli mesele haline dönüfltürülebilmektedir.

Burada küçük bir parantez açarak bafl örtüsü/türban sorununun neden bu denli içinden ç›k›lmaz bir hal alm›fl ol-
du¤unun ip uçlar›n› bu ba¤lamda arayabilece¤imizi dile getirmek gerekir. Bu konuda devlet kurumlar› aras›nda,
parlamentoda, bas›nda ve/veya medyada yürütülen tart›flmalar, birkaç istisna d›fl›nda erkekler aras›nda geçiyor-
du ve kutuplaflman›n ateflli taraflar›n›n bu sorunu bireysel haklar ba¤lam›nda görmedikleri çok aç›kt›. Kad›n›n ba-
fl›na yüklenen sembolik anlam üzerinden yürütülen tart›flmalar›n öznesi ise, büyük ço¤unlukla kad›nlar de¤ildi.

Parantezi kapat›p tekrar konumuza dönecek olursak, özetle çeflitli ulusal projelerde kendilerine verilen rollerin,
kad›nlar› belirli kal›plara göre davranmaya zorlad›¤›n›; bedensel, cinsel ve ruhsal bütünlük haklar›na, ulusal pro-

jelerin gerekleri do¤rultusunda müdahale edildi¤ini ve onlar› marjinallefltirdi¤ini belirtebiliriz7. Bu tür müdahale-
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6  Chatterjee (2002), Bengal Milliyetçili¤i üzerine yapt›¤› çal›flma ile ulusal kimli¤in inflas›nda, eve ve kad›nlar›n ev içindeki rolleri-
ne kurucu anlam yüklenmesinin çarp›c› örneklerinden birisini sunar. Bu örnekte, sömürge karfl›t› mücadelede, ulusal kimli¤in özü-
nün esas olarak ev içinde kad›nlar taraf›ndan temsil edildi¤i ve tafl›nd›¤› varsay›lm›fl, sömürgecili¤in etkisindeki “d›fl” dünyaya kar-

fl› bu “iç” dünya önemsenmifltir.
7 Burada bütün ulusal kurgu ve projelerin do¤rudan kad›na yönelik fliddete indirgenebilece¤ini öne sürmek niyetinde de¤ilim. Özel-
likle sömürge karfl›t› laik ulusal hareketlerin kad›nlar›n modern yurttafllar olarak kamusal alana ç›kmalar›nda, e¤itim olanaklar›ndan
seçme  ve seçilme hakk›n› kazanmalar›nda önemli bir rolü olmufltur (Jayawardena, 1994) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflunda da
benzer bir süreç yaflanm›fl, kad›nlar›n e¤itimi, giyimi, kamusal alana ç›kmalar› ve medeni haklardan yararlanmalar› do¤rultusunda
reformlar gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n inkar etmek mümkün de¤il. Fakat göz ard› edilmemesi gereken nokta, tüm bunlar›n kad›n
özgürlü¤ünün bir parças› olarak de¤il de, modernleflme projesi ve ulusal kimli¤in inflas›nda kad›na verilen rolün gere¤i olarak ya-
p›lm›fl olmas›yd›. E¤itimli meslek sahibi kad›nlar, modernleflme projesinin bir gere¤i oldu¤u kadar sembolü olarak da görülmektey-
diler. Gerçek hayattaki uygulamalar sergilenen tablo ile uyuflmayabilmekteydi. Nitekim Nezihe Muhittin  taraf›ndan 1923 y›l›nda
kurulan Kad›nlar Halk F›kras›, hükümet taraf›ndan onaylanmam›fl (Toska, 1998:84); yerine kurulan Türk Kad›n Birli¤inin faaliyet-
lerine de, Cumruriyetin kad›nlara yönelik reformlar›n›n sahiplerince son verilmifltir. Modernleflme projesinin do¤rultusunda kad›n-
lardan evden ç›karak kamusal alanda modern yurttafllar olmalar› istenmifl fakat öte taraftan da Türk kad›nl›¤›n›n en önemli göre-
vinin anal›k oldu¤u dile getirilmifl, onlardan iyi birer ev kad›n› da olmalar› ve iffetlerini korumalar› beklenmifltir. Tüm bunlar çat›-
flan rollerdi. Adalet A¤ao¤lu’nun Ölmeye Yatmak roman›, bu çat›flman›n izlerini ve kad›nlar›n duyduklar› hayal k›r›kl›¤›n›, etkile-
yici bir flekilde yans›t›r. Sadece Türkiye’de de¤il, yukar›da belirtildi¤i gibi genel olarak di¤er örneklerde de modernleflmeci ulus-dev-
let ve ulusal kimliklerin infla sürecinde, kamusal alana ç›kmalar›n ve medeni haklardan yararlanmalar›n›n önü aç›lm›flsa da kad›n-
lar›n bedenleri, do¤urganl›klar›, aile içinde yerleri, kamusal alandaki varolufllar›n›n  biçim ve s›n›rl›l›klar›, bu milli projelere ba¤l› kal-
m›fl, kendilerine biçilen rollere göre davranmalar› beklenmifltir. 



lerin özellikle militarist süreçlerde  daha da yo¤unlaflt›¤›n› ve kad›nlar›n bedenlerinin ve cinselliklerinin, milliyet-

çi çat›flmalar›n savafl alan› haline getirildi¤ini gösteren pek çok örnek vard›r8. Vatan borcu namus borcudur ifa-
desi bu hususta da anahtar bir önemdedir. 

Kad›n Bedenleri ve Milliyetçi Çat›flmalar 

Vatan topra¤›n›n kad›n bedeni ile özdefllefltirilmesi, onu korumay› erkekler için namus meselesi haline getirir.
Düflman›n eline düflmüfl ac›l› kad›n sembolü, milliyetçi mobilizasyon süreçlerinde toplulu¤un erkeklerini hareke-
te geçirmede önemli bir motif olarak ifllev görür (Siagol, 2000; Najmabadi, 2000). Bu motif, erkeklerin, erkek-
liklerini kurtarmalar›n›n yegane yoluna da iflaret eder. Vatan topra¤›na yabanc›n›n girmesi, ulusun erkekleri için
büyük bir utanç kayna¤›, büyük bir leke olarak alg›lan›r. Enloe (2000: 202) tecavüz ve fuhuflun bir çok erke¤in
milliyetçi dava kurgular›nda merkezi bir yere sahip oldu¤unu; her ikisinin de erkeklere, kad›nlaflt›r›lan ulusun
kendilerini kurtar›c› olarak ça¤›rd›¤› kurgusunu yaratma olana¤› verdi¤ini dile getirir. Topra¤›na girilen ve/veya
kad›nlar›na el at›lan erkekler, ayn› zamanda kad›nlaflt›r›lm›fl olurlar. Bu lekeden kurtulman›n yolu iflgalci/taciz-
kar yabanc›ya karfl› savaflmak ve erkekli¤ini yeniden kazanmakt›r. Sömürge karfl›t› hareketlere iliflkin tarihsel in-
celemeler, cinsellik ve cinsiyet rollerine iliflkin bu tür temalar›n önemli rol oynad›¤›n› göstermektedir (Chatter-
jee, 2002: 119-126, 211-212). Frantz Fanon (2001) bu durumu sömürge erke¤inin “erkekli¤ini geri istemesi”
ça¤r›s› ile özetlemifltir. Kuflkusuz bu tema ço¤u sömürge karfl›t› iktidar hareketinin son derece “maço” bir karak-
tere bürünmesine yol açm›flt›r. Öte yandan bir toplulu¤un erkeklerini afla¤›laman›n yolunun, o toplulu¤un kad›n-
lar›na dokunmaktan geçti¤i varsay›m›, kad›na yönelik fliddetin sembolik düzeyi aflmas›na ve milliyetçi savafllar-
da kad›nlar›n do¤rudan cinsel sald›r›lar›n hedefi haline gelmelerine neden olmufltur. Nitekim Balkanlarda yafla-
nan etnik çat›flmalarda kad›nlara uygulanan sistematik tecavüzlerin böyle bir niteli¤i bulunmaktayd›.

Kad›na yönelik fliddet 

Buraya kadar dile getirilenler, milliyetçilik ve kad›na yönelik fliddet aras›ndaki iliflkiye dair bir çerçeve oluflturmufl
bulunuyor. Kad›na yönelik fliddeti en genel anlam›yla, kad›n›n yaflam hakk›n›n, güvenli¤inin, onurunun, özgür-
lü¤ünün ve bedensel bütünlük hakk›n›n s›rf kad›n oldu¤u için ihlal edilmesi olarak tan›mlamak mümkündür. Bu
tan›m ›fl›¤›nda de¤erlendirildi¤inde, milliyetçi ve militarist süreçler ile kad›na yönelik fliddetin birden fazla düzey-
de ele al›nabilece¤i görülmektedir.

Her fleyden önce, kad›nlar ve erkekler çeflitli ikna ve zor araçlar›yla, ulusal  kad›nl›k ve ulusal erkeklik rollerine
uymaya ve gereklerine yerine getirmekle yükümlü k›l›n›rlar. Bunu rolleri yerine getirmeyenler ise ötekilefltirilir
ve ulusal projeden d›fllan›r. Milliyetçili¤in ve militarizmin ataerkil erkeklik kültüründen beslemesi ve onu daha da
güçlendirmesi, genel olarak kad›nlar üzerindeki ataerkil denetimin ve tahakkümün derinleflmesine yol açar. Gün-
lük hayat›n milliyetçi tahayyülün kodlar›yla alg›lanmas› ve militarizyonu, kad›na yönelik sembolik, fiziksel veya
cinsel fliddet türlerinin boyutunu ve etkisini artt›r›r. Milliyetçi ve militarist ideoloji ve hareketlerin aile içi ataerkil
fliddeti artt›rd›¤›na dair örnekler bulunmaktad›r. Örne¤in Balkanlardaki Siyahl› Kad›nlar örgütü, 1991-1995
savafl› boyunca Belgrad’daki hanelerde ev içi fliddetin artt›¤›n› ve bunun tesadüf olmad›¤›n› dile getirmekteydiler
(Enloe, 2006: 268)

Kad›nlar›n cinselli¤ine ve do¤urganl›¤›na ulusal projeler ba¤lam›nda stratejik bir önem atfedilmesi, bedenlerine,
cinselliklerine ve üreme haklar›na yönelik bir hak ihlali ve fliddet tehdidi oluflturur. Milli projeler do¤rultusunda
do¤urmaya veya do¤urmamaya zorlanmalar›, k›s›rlaflt›rma uygulamalar›na maruz kalmalar› kad›n bedenine yö-
nelik fliddetin örneklerindendir. 

Öte yandan milliyetçi tahayyülün cinsellefltirilmifl karakteri, çat›flma süreçlerinde kad›nlar›n tecavüz de dahil ol-
mak üzere cinsel fliddete u¤ramalar›na yol açar. Kad›n bedeninin ulusal de¤erlerin sembolü ve tafl›y›c›s› olarak
görülmesi, kad›n üzerindeki ataerkil denetimi artt›r›r. 
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8 Enloe’nin  (2006) Manevralar çal›flmas›, dünyan›n çeflitli yerlerindeki militarizasyon süreçlerinin kad›nlar üzerindeki etkisi hak-
k›nda zengin bilgiler içermektedir.
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Toplulu¤un kimli¤inin ve onurunun tafl›y›c›s› olarak görülmeleri ve kültür aktar›c›s› rolleri nedeniyle alt›na sokul-
duklar› “temsil yükü” sembolik fliddetin yan› s›ra çeflitli ba¤lamlarda fliddetin di¤er türlerine maruz kalmalar›na
da yol açar.  

Kad›nlar kültür aktar›c›s› rolleriyle kültürel ve dilsel asimilasyon politikalar› ile bu politikalara karfl› direnifl pratik-
lerinin de hedefi haline gelirler. Bir kültürün ve dilin asimile edilmesi ya da asimilasyondan korunmas›na yöne-
lik uygulamalar, kad›nlara yönelik sembolik ve sosyal iliflkileri s›n›rland›r›c› fliddete yol açabilir ve bunun yan› s›-
ra kad›n›n gördü¤ü çeflitli fliddet türlerini artt›r›c› dolayl› bir etkide bulunabilir. 

ÇATOM Tart›flmalar› Ifl›¤›nda Milliyetçilik ve Kad›na Yönelik fiiddet

Sunumumu ülkemizde milliyetçilik ve kad›na yönelik fliddet  olgusunu ÇATOM tart›flmalar› ba¤lam›nda irdeleye-
rek tamamlamak istiyorum. Çok Amaçl› Toplum Merkezleri (ÇATOM’lar) GAP ‹daresince 1995 y›l›nda, GAP

bölgesinde yer alan 9 ilde toplam 30 merkez olarak kurulmufltur9. GAP idaresince “sürdürülebilir kalk›nman›n
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar›n› bütünlefltiren yoksullu¤u azaltma stratejileri, kat›l›mc› yaklafl›mlar›n tefl-
vik edilmesi, kapasite gelifltirmeye yönelik çal›flmalar ve bütün bu çal›flmalarda dezavantajl› gruplar›n ve cinsiyet
perspektifinin gözetilmesi” gibi kalk›nma ve refah art›fl› hedefleriyle tan›mlanan ÇATOM’lar›n hedef kitlesi, ka-
d›nlar ve genç k›zlard›r. GAP bölgesi kapsam›nda oldu¤u için Kürtlerin yo¤un oldu¤u yerlerde aç›lan ÇA-
TOM’larda kad›nlara okuma-yazma, çocuk bak›m› ve e¤itimi, hijyen ve aile planlamas› gibi e¤itimlerin yan› s›ra
gelir getirici ifller yapmalar›na katk› sa¤layacak çeflitli beceriler kazand›racak kurslar da verilmektedir. 

Resmi kurumlarca amaçlar› kalk›nma ve refah art›fl› ba¤lam›nda ifade edilen ÇATOM’lar, özellikle kuruldu¤u
y›llarda siyasal Kürt çevrelerinin tepkisiyle karfl›land›. Bu kurumlar›n Kürt kad›nlar›n› asimile etmenin ve Kürt-
lere yönelik nüfus politikalar›n›n arac› oldu¤u öne sürülerek, kad›nlara ÇATOM’lara gitmemeleri ça¤r›s›nda bu-
lunuldu. 

ÇATOM’lara ve yöneltilen elefltirilere, ülkemizde uygulanan resmi kimlik politikalar› ve milliyetçi argümanlar aç›-
s›ndan bakt›¤›m›zda ilginç bir tablo ile karfl›lafl›r›z. Bir süreli¤ine ÇATOM’lar›n kalk›nmaya ve GAP bölgesinde-
ki kad›nlar›n refah art›fl›na ne denli katk› sa¤lamakta oldu¤u ya da öne sürülen elefltirilerin ne denli do¤ruluk pa-
y› tafl›d›¤›n› bir yana b›rakacak olursak,  meselenin merkezinde milliyetçi projeler aç›s›ndan kad›nlar›n biyolojik
ve kültürel yeniden üreticilik rollerinin bulundu¤unu görürüz. Kürt kad›nlar›, milliyetçi projelerde kad›nlara veri-
len biyolojik ve kültürel yeniden üreticilik rolleri ba¤lam›nda yaflanan bir çat›flman›n ortas›na yerlefltirilmifl gibi-
dirler. Nas›l bir çat›flmadan söz etti¤imi birazdan aç›mlamaya çal›flaca¤›m. Bunun daha iyi anlafl›labilmesi için
ÇATOM’lar›n hedef kitlesine iliflkin baz› sosyo-demografik göstergelere bakmakta fayda var. 

BM 2001 Kalk›nma Program› Ulusal Geliflmifllik raporuna göre, Toplumsal Cinsiyet Geliflim Endeksi (Gender
Development Index/GDI) ve Kad›nlar› Güçlendirme Göstergesi (Gender Empowerment Measure/GEM) ölçütle-

ri aç›s›ndan Do¤u ve Günedo¤u illeri Türkiye geneline göre en düflük oranlara sahiptir10. Kürt kad›nlar› sosyo-
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9 Söz konusu iller ve bu illerdeki ÇATOM say›lar›:
Ad›yaman (1): Yeflilyurt mahallesi 
Batman (2) : Petrolkent ve Yavuzselim mahalleleri 
Diyarbak›r (2) : Benusen ve Ba¤lar mahalleleri 
Gaziantep (1) : O¤uzeli ilçesi Yeflildere beldesi 
Kilis (2) : ‹slambey ve Ekrem Çetin mahalleleri 
Mardin (9) : Meydanbafl›, Evren ve Saraço¤lu mahalleleri, Dargeçit, K›z›ltepe, Midyat, Nusaybin ve Ömerli ilçeleri ile Dargeçit-K›-
lavuz beldesi 
Siirt (4) : fieyh fierafettin Caddesi, Kurtalan ve fiirvan ilçeleri, Kurtalan-Kayaba¤lar beldesi 
fianl›urfa (4) : Yakubiye mahallesi, Bozova, Halfeti ve Siverek ilçeleri 
fi›rnak (5) : Merkez (eski halk e¤itim binas›), Cizre, Beytüflflebap, ‹dil ve Uludere ilçeleri 
Kaynak: GAP ‹darisi web sitesi  (http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/catom.html)
10 Bknz.: UNDP Human Development Index 2005



ekonomik göstergeler aç›s›ndan hem Kürt erkeklerine hem de ülkedeki di¤er hemcinslerine göre daha dezavan-

tajl› durumdad›rlar11. 

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde, özellikle de k›rsal alandaki kad›nlar, yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ger-
çeklefltirilen reformlarla kad›nlara tan›nan medeni haklar›n bir ço¤undan yararlanamamaktad›rlar. Kuflkusuz bu
bölgedeki kad›nlar›n Cumhuriyetin kad›nlara yönelik reformlar›ndan ve ülkedeki refahtan yeterince yararlana-
mamalar›nda, co¤rafik, ekonomik, siyasal, kültürel vb. bir çok faktörün etkisinden söz edilebilir. Fakat uygula-
nan dil politikalar›n›n bu faktörlerin etkilerini daha da a¤›rlaflt›rd›¤›, kad›nlar›n Cumhuriyetin reformlar›ndan ve
kalk›nman›n nimetlerinden yararlanmalar›n› güçlefltirdi¤ine kuflku yoktur. 

En basitinden Türkçe bilmeyen kad›nlar formel iflgücü piyasas›nda ifl bulamazlar. Seçilme haklar› yoktur, Siyasi
Partiler ve Seçim Kanununda yer alan “Türkçe d›fl›nda dil kullanma yasa¤›” nedeni ile seçme haklar›n› da lay›-
k›yla kullanamazlar. Türkçe bilmedikleri için bilgi edinme ve haber alma hakk›ndan, düflünce ve ifade özgürlü-
¤ünden yararlanamazlar. Yasalarla kendilerine verilen haklardan haberdar olamazlar. Sa¤l›k hakk›na do¤rudan
eriflemezler. fiiddete u¤rad›klar›nda yapabileceklerinin bilgisinden yoksun kal›rlar. D›fl dünya ile iletiflimlerinde ai-
lenin Türkçe bilen (muhtemelen erkek) üyelerine ba¤l› kal›rlar. Hiçbir resmi kurum ile do¤rudan iletiflim kura-
mazlar. Tüm bunlar onlar› Türkçe bilen hemcinslerine göre aileye ve aile üyelerinin ataerkil denetimine daha
fazla ba¤›ml› k›lar. 

Ayfle Gündüz Hoflgör ile Jeroen Smits’in 2003 y›l› Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› verilerinden hareketle elde et-
tikleri bulgular, Kürt kad›nlar›n›n içinde bulunduklar› durum ile Türkçe bilmemeleri aras›ndaki bu iliflkinin alt›n›
çizmektedirler. Sözü edilen araflt›rmaya dayand›r›lan iki makalede (2002 ve 2003) elde edilen bulgular ›fl›¤›nda
Kürt kad›nlar›n›n sosyo-ekonomik göstergeler aç›s›ndan Kürt erkeklerinden ve Türkiye genelindeki hemcinsle-
rinden daha kötü koflullarda bulunduklar› gösterilmekte ve bunun en önemli nedeninin Türkçe bilmemeleri ol-
du¤unu dile getirmektedirler. Gündüz-Hoflgör ve Smits, erkeklerin büyük ço¤unlu¤unun Türkçe bildi¤ini; Türk-

çe bilmemenin esas olarak Kürt (ve Arap) kad›nlar›n›n sorunu oldu¤unu belirtmektedirler12. 

Kürt kad›nlar›n› kültür aktar›c›s› rolleri nedeni ile milliyetçi politikalar›n hedef tahtas› haline getiren fley de bu sap-
tamada gizlidir. Bilindi¤i gibi Lozan Antlaflmas› ile güvenceye al›nan Gayrimüslim az›nl›klar d›fl›nda kalan dilsel ve
etnik farkl›l›klar, Cumhuriyetin kurulufl y›llar›ndan itibaren benimsenen homojen yurttafllar toplulu¤u yaratma he-
defi önünde engel olarak görülmüfl ve söz konusu diller ile kültürlerin d›fla vurumlar› yasalarla engellenmifltir (Ki-

riflçi ve Winrow, 2002)13. Kamusal alan›n dilinin Türkçe olmas›, erkeklerin e¤itim almasalar bile askerlik ya da
istihdama kat›l›m gibi nedenlerle Türkçe ö¤renmeleri, Kürtçe’nin kullan›m›n›n ve yeni kuflaklara aktar›m›n›n özel
alanla ve kad›nlarla s›n›rl› kalmas› sonucunu do¤urmufltur. Bu nedenle kad›nlar kültürel/dilsel homojenlefltirme
amaçl› asimilasyon politikalar›n›n oldu¤u kadar asimilasyona direnme politikalar›n›n de en önemli hedefini olufl-
turmufltur. Cumhuriyet tarihi boyunca kad›nlar›n Türkçe ö¤renmesi ve e¤itimi, bir modernleflme ve kalk›nma me-
selesi olarak görüldü¤ü kadar, –resmen dile getirilmemifl olmakla birlikte- dilsel aç›dan homojen bir millet yarat-
ma projesinin de önemli bir parças› olarak görülmüfltür (Akflit, 2005). Dolay›s›yla ÇATOM’lar›n di¤er amaçlar›-
n›n yan› s›ra asimilasyona hizmet amac›n› da tafl›d›¤› yönündeki elefltiriler tümüyle as›ls›z olmayabilir. 

Öte yandan asimilasyona karfl› gelifltirilen politikalar›n hedefinde de yukar›da de¤inildi¤i gibi yine kad›nlar yer
almaktad›r. Yasaklar nedeni ile Kürtçe’nin yok edilece¤i endiflesindeki Kürt siyasi çevrelerinin söz konusu “asi-
milasyon” hedefine karfl› en önemli direnme politikalar›, kad›nlar›n Türkçe ö¤renmemelerinin (ve böylece dili
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11 Örne¤in Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde her üç kad›ndan ikisi okuma yazma bilmemektedir. 2000 y›l› rakamlar›-
na göre Türkiye nüfusunun %19.4’ü okur-yazar de¤ildi. Bu oran Do¤u Anadolu’da %34.1 ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde ise
%39.8 olup okur-yazar olmayanlar›n büyük bölümünü kad›nlar ve k›z çocuklar› oluflturmaktayd› (Kaynak: TÜ‹K 2000 nüfus say›-
m› verileri).
12 Sözü edilen araflt›rman›n bulgular›na göre Türkiye’de Türkçe bilmeyen kad›nlar›n oran› yüzde 4.1’dir ve bunlar›n büyük bölü-
mü Kürt kad›nlar›ndan oluflmaktad›r. Efllerin Türkçe bilmeme oran› ise sadece  binde 4’tür.
13 Özellikle 12 Eylül’ün ard›ndan bu tutumun daha da sertleflti¤i ve 1982 Anayasas›na “düflüncelerin aç›klanmas› ve yay›nlanma-
s›nda kanunla yasaklanm›fl olan herhangi bir dil kullan›lamaz” ifadesinin konuldu¤u vurgulanmal›d›r. 1983 y›l›nda ç›kart›lan bir ya-
sa ile Kürtçe’nin kullan›m› tümüyle yasaklanm›flt›r (Kiriflçi ve Winrow, 2002:118). 
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gelecek kuflaklara aktarmay› sürdürebilmelerinin) temel nedeni durumundaki özel alanla s›n›rl› kalmalar›na, ka-
musal alana (ve bu alan›n sunabilece¤i e¤itim istihdam vb. gibi olanaklara) ulaflmamalar›na dayanmaktayd›. Ör-
ne¤in ÇATOM’lara karfl› bir makalede flunlar dile getirilmekteydi:

“Kürt kad›n›[n›n] gelenekçi yaflam›ndan dolay› içe dönük kapal› yap›s›, düzene fazla bulaflmam›fl olmas›, var olan
asimile etme politikalar›ndan –metropollerde düzen yaflam›na bulaflm›fl bir avuç az›nl›k hariç –genelde etkilen-
memesine yol açm›flt›r. (…) Kürt kad›nlar›n› e¤itme, mesleki beceri kazand›rarak onu üretken konuma getirme
ad› alt›nda yap›lan çal›flman›n tek bir nedeni vard›r. O da günümüzde rejim için büyük tehlike haline gelen ka-
d›n› asimile etmektir. (…) Kürt kad›n› da kendisine yönelik bu uygulamalar› bilinçli ve kararl› direnifliyle yüz geri
edecektir. (…)  temel sorun, kad›n›n beceri kazanmas› ya da çocu¤una daha iyi bakabilecek bilgilere sahip ol-

mas› de¤ildir.”14

fiimdi s›ralanan tüm bu bilgileri basitlefltirerek karfl›m›za ç›kan tabloya bir bakal›m:

Ülkemizdeki kad›nlar›n yüzde 4.1’i Türkçe bilmemektedir. Bu kad›nlar Türkçe d›fl›nda dil kullanma önündeki en-
geller nedeni ile yasalarla kendilerine tan›nm›fl olan haklar›n›n birço¤undan yararlanamamakta, insani geliflimin
ve güvenli¤in temeli durumundaki olanaklardan mahrum kalmakta, marjinalleflmekte, ataerkil denetime daha
fazla maruz kalmakta, karfl› karfl›ya kald›klar› her türlü fliddetin etkisi artmakta ve bu fliddetle bafl etme araçlar›n-
dan mahrum kalmaktad›rlar. Bu durumun ortadan kalkmas›n›n iki makul yolu olabilir: Ya asimilasyon politika-
s›ndan vazgeçilecek ve kad›nlar›n kendi anadilleri ile yukar›da s›ralanan haklara ve olanaklara eriflimleri müm-

kün olacak15 ya da kad›nlar bu haklara Türkçe ö¤renerek kavuflacaklar. 

Resmi yetkililer uygulanagelen resmi dil politikalar›ndan vazgeçece¤e ve Ulusal Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne

ulaflma16 önündeki engellerden birini de oluflturmakta olan mevcut duruma son verece¤e benzememektedirler.
Asimilasyona karfl› kültürel ve dilsel zenginliklerini korumak isteyen siyasi çevreler ise kad›nlar›n Türkçe ö¤ren-
melerine, kamusal alana ç›kmalar›na s›cak bakmamaktad›rlar. Fiili bir engelleme söz konusu olmasa bile, ideolo-
jik söylem düzeyinde dilin korunmas›n›n ve kültürün yaflat›lmas›n›n bütün maliyeti kad›nlar›n omuzlar›na y›k›l-
maktad›r.

Karfl›m›zdaki tablo tam olarak bu. Kuflkusuz bu çat›flman›n her iki taraf› aç›s›ndan da kad›nlar›n, haklar›n ve öz-
gürlüklerin potansiyel özneleri olarak görülmedikleri, yürütülen politikalar›n nesnelerinden öteye bir anlam tafl›-
mad›klar› aç›kt›r.

ÇATOM’lara yönelik nüfus planlamas› elefltirileri de benzer bir ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Bilindi¤i gibi ülke-

mizde kad›nlar›n do¤urganl›k oranlar› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde ülke genelinin üzerindedir17.
Baflka bir ifade ile Kürt kökenlilerin nüfus art›fl h›z› ülke geneline göre daha yüksektir. Bu istatistiksel bilginin za-
man zaman “Kürtlerin gücü art›yor” fleklindeki komplo teorilerine malzeme yap›labilmektedir. Geçti¤imiz y›llar-
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14 Bknz.: Yaflamda Özgür Kad›n, Nisan 1988, say›:4, ss.:37
15 Ki bu birinci yol hem insan haklar› hem de demokratikleflme aç›s›ndan daha makul olan›d›r.
16 Aralar›nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan›’n›n da bulundu¤u dünya liderleri Eylül 2000’de gerçeklefltirilen Birleflmifl Mil-
letler Biny›l Zirvesinde bir araya gelerek, ülkelerin temel sorunlar›n›n çözümü için ortak hedefler belirlemeye çal›flt›lar ve bu hedef-
leri “Biny›l Kalk›nma Hedefleri”olarak tan›mlad›lar. Tan›mlanan ve 2015 y›l›na kadar ulafl›lmas› öngörülen sekiz hedefin ilk befl s›-
ras›nda;
1- Yoksullu¤un azalt›lmas›
2- Herkese ilkö¤retim imkan› sa¤lanmas›,
3. Kad›n-erkek eflitli¤inin oluflturulmas›
4. Anne ölümlerinin azalt›lmas›,
5. Çocuk ölümlerinin azalt›lmas›
hedefleri yer almaktayd›. (Kaynak: www.un.org.tr/unic/unic_tr/haber3.html - 22k)
17 Hacattepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 2003 y›l› nüfus ve sa¤l›k araflt›rmas› verilerine göre Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerindeki kad›nlar›n do¤urganl›k oranlar› ülke genelinin bir buçuk ile iki kat› kadard›r. Kaynak: HÜNEE 2003 Y›l›
Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› Analiz Raporu (http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/analizrapor.htm)



da bir özel televizyon kanal›nda, do¤urganl›k oranlar› böyle devam ederse 2030’lu y›llarda Kürtlerin ülke nüfu-
sunun ço¤unlu¤unu oluflturaca¤›na dair bir kurgu haber yer alm›flt›. Türkçü Toplumcu Budun Derne¤i’nin yap-
t›¤› “Kürt Nüfus Art›fl›n›n Kontrol Alt›na Al›nmasi” konulu bas›n aç›klamas›, demografik bir olgudan ç›kar›lan si-
yasal sonuçlara iyi bir örnek oluflturur. Sözü edilen aç›klamada “Kürtlerin orant›s›z nüfus art›fl›n›n dengeleri bo-
zaca¤›” endiflesi dile getiriliyor ve bu tehlike karfl›s›nda yap›lmas› gerekenler flöyle s›ralan›yordu:

“TÜRK milletinin aleyhine devam eden bu dengesiz nüfus art›fl›na dur demek için kanunlar çerçevesinde aile
planlamas› ve do¤um kontrol gibi yöntemlerle, kanun maddeleri ç›kartarak, Kürt vatandaflla[r›]m›z›n bir dönem
bir veya iki çocuktan fazla yapmalar›na ZORUNLULUK ve k›s›tlama getirmek ivedilikle düflünülmesi gereken bir

tedbir olmal›d›r.”18

Türk Solu dergisinin “Türklü¤ü koruma”ya yönelik önerileri ise nüfusa milli bir strateji arac›, bir güç olarak yak-
lafl›m›n baflka bir örne¤ini sergilemekteydi. Dergide yer alan “Türk o¤lu Türk k›z› Türklü¤ünü Koru” bafll›kl› ya-
z›da, Türklü¤ü koruman›n yollar›ndan birisinin “üreme” oldu¤u dile getirilmekte ve  “Her fleyden önce Türk üre-

melidir. Artan her bir Türk bebesi, bizi Ergenekondan ç›kartacak bir kurtar›c›d›r” denilmekteydi19. 

Söz konusu yay›nlarda yer alan bu tür ifadelerin fazlas›yla abart›l› kurgular›n ve marjinal hezeyanlar›n ürünü ol-
du¤una kuflku yoktur. Fakat hiçbir zaman kan›tlanmam›fl olmakla birlikte belirli dönemlerde bas›na ve kamuoyu-
na yans›yan “Kürt kad›nlar›n› k›s›rlaflt›rma” haberleri, ister istemez nüfusa güç olarak yaklaflma politikas›n›n,
kurgular›n ötesinde bir geçerlilik düzeyine sahip olabilece¤i kuflkusuna neden olmaktad›r. Örne¤in 2000’li y›lla-
r›n bafllar›nda Diyarbak›r’›n köylerinden yirmi kadar kad›n, Diyarbak›r Barosu’nun Kad›n Merkezine baflvurarak,
köyleri dolaflan resmi görevlilerce çeflitli teflviklerle tüplerinin ba¤lanmas› için ikna edilmeye çal›fl›ld›klar›n› dile
getirmifllerdi. O dönem Kad›n Merkezinin koordinatörü olarak baflvurular› kabul eden Av. Meral Dan›fl Befltafl
bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu¤unda büyük yank› uyand›rm›flt›. Daha sonra kad›nlar çeflitli gerekçelerle baflvuru-

lar›n› geri çektikleri için bu olay herhangi bir flekilde sonuca ba¤lanmadan kapam›flt›20. 

Bu tür iddialar kan›tlanamad›¤› gibi ÇATOM’lar›n nüfus planlamas› gibi gizli bir emele hizmet amac›n› tafl›d›¤›-
n› öne süremeyiz. Ancak e¤er do¤ruluk pay› varsa böyle bir uygulaman›n bir ayr›mc›l›k ve kad›nlar›n üreme hak-
lar›na müdahale oldu¤u çok aç›kt›r.

Madalyonun öbür ucunda da benzer bir müdahalenin bulunmas› sizi flafl›rtmayacakt›r. Tahmin edece¤iniz gibi
bu uçta da kad›nlar›n daha fazla do¤urmaya teflvik edilmeleri bulunmaktad›r. Yaz›l› kaynaklara pek yans›mam›fl
olmakla birlikte, özellikle çat›flmalar›n yo¤un oldu¤u 1990’l› y›llarda nüfusa güç olarak bakma yaklafl›m› içinde
de¤erlendirilebilecek “çok çocuk do¤urman›n Kürtler aç›s›ndan iyi oldu¤u” yarg›s› yayg›n olarak ifade edilmek-
teydi. 

‹ster kad›nlar› daha az do¤urmaya teflvik ediyor olsun isterse de daha çok, her iki yaklafl›m›n da milliyetçi pro-
jeler do¤rultusunda kad›nlar›n üreme haklar›na müdahale anlam›na geldi¤ine, ayr›mc›l›k ve fliddet olarak de¤er-
lendirilebilece¤ine kuflku yoktur.

Çevremizde olup bitenlere, politik argümanlara ve uygulamalara feminist bir merakla yeniden bak›ld›¤›nda ÇA-
TOM’lar gibi insani geliflim ve kalk›nma amac›na hizmet için aç›lm›fl kurumlar›n, kad›nlar›n bedensel, cinsel ve
düflünsel bütünlüklerine müdahale arac› da olabilece¤ini görebiliriz ya da kültürel dilsel asimilasyona karfl› ç›k-
mak gibi son derece meflru görülebilecek bir çaban›n, kad›nlar› özel alana kapatma ve kamusal alandan izole et-
me suretiyle insani geliflimlerini engellemeye; ataerkil fliddetle bafl etmelerini sa¤layacak araçlardan yoksun kal-
malar›na yol açabilece¤ini görebiliriz. Kad›na yönelik fliddeti ortadan kald›rabilmek için böylesi bir bak›fla ihtiya-
c›m›z oldu¤unu düflünüyorum.

Beni sab›rla dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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18 Bknz.: http://ttbd.org/index1.html, (sitede bas›n aç›klamas›n›n tarihi yer almamaktayd›)
19 Bknz. Türk Solu 29 A¤ustos, 2005
20 Bu bilgiler Av. Meral Dan›fl-Befltafl ile  1 Mart 2008 tarihinde  Ankara’da  gerçeklefltirdi¤imiz görüflmeye dayanmaktad›r. 
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“TIBB‹YE’YE G‹RMEYE HEVES EDERSE B‹R KIZ…”
Türkan SAYLAN

Anadolu’nun k›rsal›ndaki hangi okula giderseniz gidin, gözleri parlayan k›zl› erkekli çocuklara “Büyüyünce ne ol-
may› düfllüyorsunuz?” diye sorarsan›z, k›zlar›n ço¤u “doktor” ya da “ö¤retmen” derler. Erkekler, bilgisayarc›, po-
lis, asker ve kuflkusuz doktorluk ve ö¤retmenlik mesleklerini ye¤lerler…

Toplumda, çok yönlü, iyi yetiflmifl bir insanla sohbet ederken, ço¤u, “asl›nda ben doktor olmak istiyordum ama
olmad›” diye içini çeker.

K›rsalda, kentte, her yerde, hekimlik nedense baflta k›zlar olmak üzere her çocu¤un ilk düflü, olmak istedi¤i ilk
meslektir. Güzel Anadolu’muzda, doktor olmad›¤›ndan yaflam›n› yitiren analar, bebeler, ihtiyarlara tan›k olan ve
ablal›k – anal›k içgüdüleriyle bu yoksunlu¤u, eflitsizli¤i alg›layan çocuk k›zlar, büyük bir h›nçla adeta içlerinden
and içerler: “Ben ne yap›p edip okuyaca¤›m ve hekim olarak köyüme, kasabama dönüp bu insanlar›n, anala-
r›n, bebelerin, ninelerin telef olmas›n› önleyece¤im.”

Öylesine s›k duyars›n›z ki bu sözleri, içiniz ac›r. Hekim olmak, hele hele T›p Fakültelerinden birini kazanmak ko-
lay m›? Ö¤retmeni eksik oldu¤undan dersleri bofl geçen ya da görüntüyü kurtarmak için ilgisiz kiflilerce doldu-
rulmaya çal›fl›lan s›n›flarda, yetersiz araç gereçle, ufku aç›lmadan, hele hele hiç kursa falan da gitmeden nas›l ka-
zan›l›r T›p Fakülteleri?

A¤z›na lokmas› konan, özel, çok paral› okullarda okuyan, hem evde özel ders al›p hem de y›llar öncesinden ders-
hanelere gönderilen çocuklarla nas›l yar›flacakt›r bizim k›rsal›n Fadimeleri, Ayfleleri, Hülyalar›, Sümeyyeleri..?
Ço¤unun ad›, TV’lerdeki dizilerden, bir k›sm›m›nsa çaresizce dualardan al›nm›fl, gözleri, karas›, elas›, zeytunisi,
çak›r›yla par›l par›l parlayan Anadolu – Rumeli k›zlar› düflünür dururlar. Ne denli bir eflitsizliktir bu? Nedenini an-
lamakta zorlan›rlar ama azimlerinden, h›rslar›ndan hiç ödün vermezler.

Geceleri yata¤›nda, yorgunluk bast›r›p uyku onu esir alana dek düflünür durur k›z çocu¤u. Acaba bir yerlerden
eski test kitaplar› bulabilir miyim? Acaba Mehmetçik Dershanesi* beni al›r m›? Yolu çok uzak, ayakkab›lar›m çok
eski, su al›yor, karda k›flta yürümem gerek… Olsun, her zorlu¤u yenerim. Ayaklar›ma bezler sarar›m, belime
yün atk› dolar›m. Babam›n eldivenlerini isterim. Defterim de yok, olsun, geçen y›l kurflun kalemle doldurdu¤um
defteri siler yeni yapar›m. Her fleye raz›y›m hekim olmak için, yoksa ölürüm. O kadar çok istiyorum! Böylece
uykuya dalar. Dalar da her gece kendini beyaz önlüklü, boynunda steteskobuyla, çocuklu¤unda köylerine afl› için
gelen Sa¤l›k Oca¤›n›n kad›n hekimine benzer k›l›kta görür rüyas›nda.

Okulda s›rdafl› olan s›n›f ö¤retmeni Ayfle’ye de anlat›r bütün bunlar›. Ayfle ö¤retmen ona “Sen ak›ll›s›n, çal›fl-
kans›n ama tek seçene¤e ba¤lan›r sonra da kazanamazsan halin kötü olur. Düflün biraz ve seçeneklerini artt›r”
der. 

Belgin Doruk’un bir filmini kasabadaki yazl›k sinemada görmüfltür gençli¤inde babas› ve anas›n›n karl› bir k›fl gü-
nü köyde, ebesiz do¤urdu¤u bir avuçluk k›z bebe¤ine Belgin ad›n› vermiflti bu nedenle. Belgin çok duyulmufl bir
ad de¤ildi, bunun için ad›yla övünürdü hekim olmak isteyen küçük k›z.

•  Askerlerin Anadolu k›rsal›nda yoksul ama baflar›l› ve okuma arzulu çocuklar için açt›¤› ücretsiz dershaneler. 

Duygular› biraz oturunca, ö¤retmeninin ö¤ütlerini an›msad›. Do¤ru söylüyordu Ayfle Ö¤retmen. Bak o da
Bilgisayar Mühendisi olmak istemifl ama yeterli puan alamam›flt›. Hem de dershaneye gitti¤i halde.

Belgin k›z bunlar› düflünüp hemflirelik ya da ebelik e¤itimine de raz› olur duruma geldi. Ama ne yap›p ne
edip hekim olmak en bafl dile¤iydi. 

Çal›flt›, çabalad›, Mehmetçik Dershanesinin en baflar›l› ö¤rencisi oldu ve sonunda iyi bir puanla bir Ana-
dolu Üniversitesinin T›p Fakültesini kazand›.
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Asl›nda düflledi¤i ‹stanbul, ‹zmir ya da Ankara T›p Fakülteleriydi ama puan› yetmemiflti. Hem kazand›¤›
kentte uzaktan akrabalar› vard›, belki onlarda kalarak okurdu. Yoksa babas›n›n tüm giderlerini karfl›lama
gücü yoktu.

Eylül ay›nda, kazand›¤› T›p Fakültesine kay›t s›ras›nda çok ama pek çok heyecanl›yd›. Me¤er kay›t flöleni
yap›l›yormufl o üniversitede.

Daha otobüs dura¤›nda iken, birkaç teyze-abla yan›na yaklaflt› ve ona destek olmay›, ucuza kalacak yer bulma-
y› teklif ettiler. Belgin uyan›kt›, gelmeden önce bu tür tuzaklar› anlatm›fllard› kendisine ve de iyi ki yaln›z de¤il-
di.  Okullar daha aç›lmad›¤› için Ayfle Ö¤retmen kendisiyle birlikte gelmiflti. Teflekkür edip üniversitenin kay›t
flenli¤i alan›na ulaflt›lar. Güler yüzlü müstakbel hocalar›yla, abla ve a¤abeyleriyle tan›flt› Belgin. Arada yanlar›na
yine birileri sokuluyor, ucuz hatta bedava kalacak yer teklif ediyor, gerekirse burs da buluruz diyorlard›. Belgin
etraf›na dikkatle bak›yor, bunlar›n zaman zaman bir genci aralar›na al›p götürdüklerine tan›k oluyordu.

Kay›ttan sonra, fakültelerinde, beyaz gömlek arma¤an edilen bir tören yap›lm›fl ve Belgin iyiden iyiye kendini
hekim olmufl hissetmiflti.

Y›llar birbirini kovalad›. Vizeler, s›navlar, stajlar, TUS’a haz›rl›klar, derken Belgin e¤itim gördü¤ü üniversitenin
Halk Sa¤l›¤› uzmanl›k ö¤rencili¤ini kazanarak ihtisasa bafllad›.

Daha ilk y›llarda, tatillere gitti¤inde tüm köyün, köylünün, özellikle de gençlerin, annelerin doktor ablas› olmufl-
tu. Erkekler küçük Belgin’in nas›l doktor olabildi¤ini flaflk›nl›kla izliyor, ço¤u kez bir fleyleri sormak istediklerin-
de, ona “doktor bey” diyorlard›. Belli etmeseler de için için seviniyor, “keflke bizim çocuklardan hele de k›zlar-
dan biri de doktor olsayd›” diye hay›flan›yorlard›.

Belgin etraflar›ndaki sekiz köyün de doktor ablas›yd›, tatile geldi¤inde, daha ilk s›n›flardayken bile, evleri hasta-
larla, soru soran analarla, hasta bebelerle dolard›. 

‹lk bafllarda çok ürkekti, yanl›fl bir fley söylemek ya da yapmaktan korkard›. Sonra, yine kendi kendine karar ver-
di. Bildi¤i tüm do¤rular› ve yanl›fllar› anlatacakt› insanlara. Onlar›n en çok koruyucu sa¤l›k bilgilerine ve hizmet-
lerine gereksinimleri vard›.

Ve düflündü¤ünü yapt› Belgin Doktor, daha e¤itiminin bafl›ndayken, tatillerde, evlerine toplaflan kad›nlara, ge-
belere, emziklilere… bildi¤i her fleyi anlatt›, bilmediklerini ö¤renip sonraki tatilde anlatt›. Zaten okuryazar olma-
sa da öylesine ak›ll›yd› ki köy kad›nlar›, zamanla hepsi birer hemflire kesildi.

Sekiz köyün sekizinde de, Aile Planlamas› oturdu. Kad›nlar, kocalar›n› ikna ettiler, bakabilecekleri, e¤itebilecek-
leri say›da çocuk yapmay› ilke edindiler. Durmadan k›z do¤uruyor diye kaynanan›n h›rpalad›¤› gelinler art›k cin-
siyetin erkekçe belirlendi¤ini ö¤renip birbirlerine ve kocalar›na anlatt›lar ve afla¤›lanmaktan kurtuldular. 

Afl›lanmayan, afl›dan kaç›r›lan çocuk kalmad› sekiz köyde, bu nedenle de k›zam›k ve di¤er salg›nlar hiç olmad›
y›llard›r.

Köylerde su yoktu, ya¤mur suyunu, dere suyunu içerler, ishalden kurtulamazlard›. Belgin Doktor bir geliflinde
kaymakama ç›kt›, durumu anlatt›. Bir y›l içinde sekiz köye artezyen aç›ld›, susuzluk bitti.

Stajyer oldu¤u y›l, gözcü, kulak burun bo¤azc›, diflçi ve çocukçu arkadafllar›n› köyüne davet etti Belgin bir uzun
tatilde. Sekiz köyün halk› onlara köy yemekleri, yo¤urt, taze yumurta, yufka ekme¤i tafl›d›. Stajyer doktorlar tüm
çocuklar› tek tek muayene ettiler, gözleri bozuklara gözlük sa¤land›. Difller elden geçti, çürükler çekildi. Kulak
ve burun-bo¤az kontrolü yap›ld›. Gerekli görülenlere hastane için yaz›lar yaz›ld›.

Çocuklar›n ertesi y›l baflar›lar› katland›, ö¤retmenler Belgin Doktoru öve öve bitiremediler. Köylüler ne edecek-
lerini flafl›rd›lar. Uzaydan gelmiflçesine bilgili, kofluflturan ama çok alçak gönüllü ve sevecen bu doktor, kendi k›z-
lar›yd›. Birkaç y›l önce babas› neredeyse berdel edecekti k›z büyüdü diye. fiu ifle bak deyip duruyorlard›: Demek
ki isteyince oluyormufl!
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Belgin ihtisas›n› verdi. Atamas›n› gönüllü olarak kendi iline yapt›rd›. Tam dört y›l, vatan hizmeti yaparcas›na,
planl› – programl› bir Koruyucu Halk Sa¤l›¤› e¤itimi ve uygulamas› yapt›, yapt›rd›. Y›llarca miskin miskin oturan
personeli coflturdu, koflturdu. Yeni gelen hekimlere öncülük etti. Hekimli¤in onurunu yüceltti.

Dört y›l sonra, kendi T›p Fakültesi onu ö¤retim üyesi olmaya ikna etti. Tüm ifllemler yap›ld›. Önce Yard›mc› Do-
çent sonra da Doçent oldu. Yüzlerce ö¤renci yetifltiriyor flimdi. Hepsi Belgin Hoca’ya hayran! Tatillerde onlar›
gruplar halinde, köylere götürüyor, bafllar›nda birer uzmanla, sa¤l›k taramalar› ve e¤itimleri yap›yorlar. Ülkele-
rini, insanlar›n› tan›yor, dinliyor, anl›yor ve seviyorlar. En önemlisi de sorunlar›, ihmal edilen sa¤l›k ve e¤itim so-
runlar›n› do¤rudan görüyor, yafl›yor ve çözümler ar›yorlar. ‹leride, karar mekanizmalar›na gelince yapabilecek-
lerini flimdiden düfllüyor, Belgin Hoca ile tart›fl›p çözüm planlar› yap›yorlar. Çözülebilir sorunlar› yaz›p ilgililere
gönderiyor ve takip ediyorlar. 

Belgin Hoca, tek yönlü bir yaflam kurmad› kendine, ayn› üniversitede müzik bölümünde ö¤retim üyesi olan bir
meslekdafl›yla evlendi. fiimdi, biri k›z biri o¤lan iki küçük çocuklar› var. ‹kisi de flüt çal›yor ve “biz büyüyünce
doktor olaca¤›z” diyorlar.

Bakal›m yaflam onlara daha neler sunacak ve bu güzel insanlar daha kaç gence gerçek hekimli¤in ne oldu¤unu
eylemleriyle anlatacaklar. 
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“TIBB‹YEYE G‹RMEYE HEVES EDERSE B‹R KIZ…”
Leziz ONARAN

T›bbiyeye girmeye heves ediflim / karar veriflim

Lise son s›n›fa gelinceye kadar hangi mesle¤i seçece¤imi pek düflünmemifltim. Dedemin iste¤i, torununun  ec-
zanesinde kasada oturmakt›! Nineminki ‹ngilizce ö¤retmeni olmamd›. Annemle babam›n belli bir yönlendirme-
si yoktu. ‹lkokulu bitirdi¤im y›l hangi okula gidece¤im konu olmufltu. Söke’de oturuyorduk. Annem o yaz bana
beyaz bir keten giysi dikmiflti. Önünde , bir de gö¤üslerdeki ceplerin üstünde k›rm›z› dü¤meler vard› Oradaki or-
taokulun müdürü babama: “K›z›n›n gö¤sündeki dü¤meler haç gibi duruyor. Birini sökün.” demifl. Bu olay üze-
rine beni ‹zmir K›z Lisesine yat›l› yerlefltirmifllerdi. 

Ama çok sonralar›, hekim olduktan sonra, evde annemin saklad›¤› ilkokul defterlerimden birinde, flafl›rarak oku-
du¤um, an›msamad›¤›m   bir projemi okudum: Evlenip iyi bir efl, iyi bir anne olmak! Okumaktan, çal›flmaktan
söz etmek yok Acaba kimin etkisinde kalm›flt›m? 

Sonra ne olmak istemedi¤imi düflünmeye bafllad›m  Eczac›l›¤› bakkall›k gibi görüyordum. Etkin olaca¤›m, ezber-
cilikten de uzak bir yol seçmek istedi¤imi kavrad›m. Örne¤in ö¤retmenlik olabilirdi. Lise son s›n›fa geçince fen
flubesine girdim.

Lisemizin, eski ö¤rencilerinden birinin sözünü çok duymufltuk ö¤retmenlerimizden. Ödemiflliymifl. Hekim ol-
mufl. Ödemiflte çok sevilip tutunmufl. Ona “K›z Doktor” demeye bafllam›fllar.  Okudu¤u okul için bile ne kadar
övünç kayna¤› idi.

Gözde derslerimden biri fizikti. Ö¤retmenimiz Meveddet Yurto¤lu bir gün  bana “Leziz, doktor olsana. ‹yi dok-
tor olursun” demiflti. Bu, sand›¤›mdan daha çok yer etmifl usumda.

Liseyi bitirirken hem bitirme, hem olgunluk s›navlar›ndan pekiyi alm›flt›m. O dönem fakültelere girifl, dereceyle
oluyordu. ‹yi kazanç sa¤lad›klar› düflüncesinin egemen olmas›yla birlikte, en az ö¤renci alan, dolay›s›yla gözde
yerler, eczac›l›kla difl hekimli¤i idi. Fen dal› da seçilme flans›n› artt›r›yordu.Ben ikisini de istemiyordum. Biri bak-
kall›k gibi geliyordu. Öbürü de a¤›z kokusu çekilen yer.

Asl›nda eczac›l›ktan uzaklaflmam›n baflka bir nedeni vard›. Belki de ilk, bilinçsiz “feminist” davran›fl: Söke’dey-
dik. Orada iki eczane vard›.  ‹ki eczac›n›n çocuklar› okumad›, eczac› olmad›lar. Babalar ölünce ikisine de sorum-
lu olarak iki eczac› genç k›z getirildi. Sonra ikisi de eczaneci o¤ullarla evlendiler. ‹flte ben bu k›zlar›n davran›fl›-
n›, mesleklerinin sat›lmas› olarak görüyordum. Beni hofl görsünler, herhalde gönül iliflkileri olmufltu ama,  tep-
kim kesindi!

Olmayana ergi yöntemiyle iki seçene¤im kal›yordu geriye: Biri t›p fakültesi, öbürü fizik ö¤retmenli¤i. Ailem
uzunlu¤unu düflünerek t›p fakültesini ye¤lemiyordu. Sonunda onlar› ikna, yani kand›rma yolunu buldum: Lisede
iki y›l s›n›fta kalm›fl olsayd›m, dört y›ll›k fakülte alt› y›la gelmeyecek miydi? Hiç zaman  yitirmedi¤ime göre flim-
di alt› y›l okuyabilirdim.

Gönüllerine yatm›flt›. T›p Fakültesine baflvurdum. Hem de, derecemden dolay› baflka yere kayd›rmas›nlar diye,
baflvuru kâ¤›d›ma yaln›z “T›p” yazd›m. Hiç de piflman olmad›m.

Hiç piflman olmad›m, ama bir dönem bir bofllukta kald›m: Yetmiflli y›llar›n sonlar›nda,  biz hastalar› iyi etmeye
çal›fl›rken, sapa sa¤lam insanlar›, gençleri öldürmelerine çok üzülüyordum, bozuluyordum. Gerçekten   hekim-
li¤imden bunald›¤›m› an›ms›yorum. Seksen y›l›ndaki 12 Eylül  vuruflu bu olaylar› durdurdu. Ama arkas›ndan bafl-
ka bunalt›c› bir dönem getirdi. Üstüne üstlük, bir de Çernobil y›k›m› bafllad›. Hâlâ sürüyor. Bu olay beni yeni-
den biledi. Örgütlü çal›flmalara yöneldim.  

Bana anlat›lan çocukluk masallar›m›n yan›nda, masal gibi dinledi¤im aile öykülerim de vard›. 
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T›bbiyeli K›z  oluflum

Ö¤rencili¤imde “k›z” oluflum beni hiç etkilemedi. K›z lisesinde okumakla birlikte “manast›rda gibi” de¤ildik. Ba-
fl›m›zda ola¤anüstü bir müdürümüz vard›: Felsefe ö¤retmeni Vedide Baha Pars. Bize, usa gelebilecek her konu-
da örnek olan bir yol göstericiydi. Voleybol çal›flmalar›nda, erkek liselerinden gelen ö¤rencilerle birlikte oynar-
d›k. Ayn› topa ç›k›p çarp›flabilirdik. Her y›l düzenlenen tiyatro etkinliklerimizde erkek sanatç›lar yönetmenlik ya-
pard›. Avni Dilligil, Turhan Dilligil’lerle düzenli iliflkilerimiz olmufltu. Lisemizde, düzenli   bir görevlisiyle çok zen-
gin bir kitapl›¤›m›z vard›. Orada Yücel Dergisinin ciltlerini devirdi¤imi an›ms›yorum. Lise bölümünün son s›n›f-
lar›ndayken Vedide Han›m ö¤rencileri geceleri   kordonda yürüyüfle ç›kar›rd›, kentlerin “gece”lerini görsünler is-
terdi. Haftada bir sinemalara götürülür, iyi filmleri kaç›rmazd›k. Her cumartesi, okul da¤›lmadan önce konferans
salonunda toplan›l›r, o haftan›n önemli olaylar› üzerinde durulurdu. Bir konuyu hep an›msar›m: Okullar aras› el-
topu (hendbol) maç›nda, lisemizden bir oyuncu karfl› tak›mdan birine bir tokat atm›flt›. Do¤al olarak oyundan ç›-
kar›ld›. Ama o hafta okulda  bir yas havas› esti. Anketler yap›ld›. Sorular, bir yandan seyircileri ilgilendiriyordu,
bir yandan oyuncular›. Oyuna bafllarken, kazan›nca, kaybedince neler yap›lmal›yd›? Bütün ö¤renciler bu kâ¤›t-
lar› doldurduk Bunlardan baflka, lisemizin yak›n›nda bulunan ‹zmir Halkevindeki bütün etkinlikleri, konferansla-
r›, tart›flmalar› izleyebilirdik. Ayr›ca, y›lda birkaç kez, ‹zmir Beden E¤itimi Bölge Müdürlü¤ünce k›z, erkek okul
gruplar›yla piknikler düzenlenirdi. Böyle bir lise yaflant›s›, san›yorum bugünkü koflullarda yok!  

‹flte böyle bir orta e¤itim/ö¤retim kurumundan sonra “T›bbiye’ li” olmak çok kolay, güzel bir olayd› benim için.

Aile ortam›mda cinsiyet ayr›mc›l›¤› yoktu. Annem evlenmeden önce befl y›l ö¤retmenlik yapm›fl. Yeni evlendik-
lerinde bir ara babam, yolda karfl›dan gelen, ö¤retmenlik döneminden bir tan›d›¤›na annemin selam vermeme-
sini söylemifl. Yaklafl›nca annem üstelik, durup konuflmufl onunla. Ondan sonra da babam anneme hiç kar›flma-
m›fl. Annemin baflka bir an›s› da beni etkilemifltir: Bir arkadafl› ona flunlar› söylermifl: “Firdevs, sana flafl›yorum.
Yolda rastlad›¤›m›z erkek ö¤retmen arkadafllar›nla konuflurken hiç yüzün k›zarm›yor. Sanki k›zlarla konufluyor
gibisin.”  

‹lk gençli¤im say›labilecek on üç, on dört yafllar›mdaki, babamla ilgili bir deneyimim de bana çok fley kazand›r-
m›flt›r: Söke’de yazlar› incir bahçemize göçerdik. Orada belli say›da sandalyemiz olurdu.  Bir bayram kalabal›-
¤›nda, ben ayakta kalm›flt›m. Babam, amcam›n o¤lu Talat A¤abeyimin yan›n› göstererek “Ayakta kalma k›z›m”
dedi, “a¤abeyinin yan›na ilifl.” Kendi bafl›ma yapmayaca¤›m bir biçimde, ayn› sandalyeyi paylaflm›flt›m. O gün
bu olay›n anlam›n› bilemezdim. Ama sonralar›, davran›fllar›mdaki rahatl›kta rolü oldu¤unu düflündüm. Ailemden
gelen bu kazançlar› “Varan bir” diye nitelendiriyorum.

Fakültede de k›z voleybol tak›m› çal›flmalar›na kat›ld›m. Oradaki erkek arkadafllar›m›zla ayn› biçimde, keyifle oy-
nard›k. Ç›k›fllarda Vefa Bozac›s›ndan içebildi¤imiz kadar bozalar›, içlerine leblebileri ata ata içerdik. Hiç rahat-
s›zl›k veren bir olay geçmemiflti. Yaln›z orada,  bir “cinsiyet” olay›n›n,  yenik düfltü¤üm kavgas›n› verdim: Kap-
tan ablam›z, gene çal›flma arkadafllar›m›zdan biriyle sözlenince voleybolu b›rakt›. Sözlüsü istemiyordu. Varan iki!

Hekimli¤imde kad›n olmak

Üçüncü “varan” dan sonra daha bilinçlendim: Kayseri’de idik. Sigorta Hastanesinde iç hastal›klar› flefi olarak ça-
l›fl›yordum. Hastanemizin tek kad›n hekimi bendim. Ö¤le yemeklerini birlikte yedi¤imiz arkadafllar›m›zla her gün
bir tart›flma açar, efllerinin yaflama biçimleri üzerinde konuflurdum. Onlar yaz s›caklar›nda bile manto giyerler,
keten, ya da basmalar›n› uzun kollu yapt›r›rlard›. Orada diktirdi¤im yünlü kumafltan bir giysimi bile, içi kolsuz,
üzeri ceketli bir modelde seçmifltim. Evlerin içi çok s›cak olursa ceketimi ç›kar›rd›m. O zaman otuzlu yafllar›m-
dayd›m. Gene Kayseri’de baz› “iyi aile” erkeklerinin, efllerinin istedi¤i renkte, modeldeki ayakkab›lardan  dört,
befl çiftini seçilmek üzere evlerine gönderdiklerini gördüm. Hele, birkaç top kumafl›n da be¤enilmek üzere eve
gönderildi¤ine tan›k oldum. fiimdilerde oralar› nas›l bilmiyorum.

Bir gün hastaneye giderken otobüste arka s›ralardayd›m. Önlerde oturmufl bir köylü kad›n, inece¤i durak konu-
sunda çok huzursuzdu. Kayseri’yi bilmiyordu. Biletçinin iyi davran›fl›na, yard›mc› olmak istemesine karfl›n her
durakta yerinden f›rlay›p telafllan›yordu. Sonra dura¤›na geldik. Biletçi incelikle indirdi onu. Ayr› ayr› oturan
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dört, befl erkek yolcu daha vard› otobüste. Yeniden yola koyulur koyulmaz erkek yolcular, bir dü¤meye bas›lm›fl
gibi kahkahalarla gülmeye bafllad›lar.  Birden f›rlam›fl›m, ba¤›rd›m: “Siz köylerinizden gelirken onu da getirsey-
diniz o da ö¤renirdi. fiimdi ne gülüyorsunuz!” Gene hepsi birden sustu, arkalar›na dönüp bakmad›lar bile.

Gene Kayseri’deyken bir baflka olay geçmiflti. Banka hesaplar›ndaki paralara, çekimle ikramiye verilmeye bafl-
lanm›flt›. ‹lkini, Akbank’tan bir ev kad›n› kazanm›flt›. Birkaç gün sonraki gazete manfletlerinde çarp›c› bir haber
vard›: O kad›n, paras›n› ald›ktan sonra, evini boflalt›p kay›plara kar›flm›flt›. Bu kad›n› önce k›nad›m içimden. ‹n-
san efliyle paylaflmaz m›yd› keyfini? Sonra gerçek neydi diye düflündüm. Kad›n kimbilir kocas›ndan neler çek-
miflti de, yoksulluk belini bükmüfltü. Piyangonun ona çarpmas› ne iyi olmufltu!

Yaflam›mdaki kolayl›klar›, güçlükleri, savafl›m yollar›m› düflünüyorum. ‹lk tak›lanlar s›navlar›m oluyor. Sorunsuz
atlatt›klar›m› de¤il,  baz› güçlüklerle karfl›laflt›klar›m› an›ms›yorum. Önce, güçlükleri yenebildi¤im ikisinden özet-
le söz edece¤im: Olgunluk s›navlar›mdan matematikte bunalm›flt›m. Hem de fen flubesindeyim. ‹ki aflamal›, iki
puanl› bir soru. Birincisinde Sin 2 alfa gibi bir yan›t ç›kacak; onu yeni bir formüle yat›r›p ikinci aflamay› sonuç-
land›raca¤›m: Ama hep Sin 5 alfa’ya ulafl›yorum. Sonunda onu atlamay› becerdim: Birinci bilinmez x için, “x
bilindi¤ine” göre deyip ikinci formülü yazd›m. Bütün s›n›f›m›z 8 alm›fl. Oradaki püf noktas›na dikkatimiz çekil-
memifl olmal›. Ama ben 9. Neden mi, ikinci aflamadan yar›m not vermifller. Sekiz buçuktan dokuz!.

‹kinci bunalmam fizik s›nav›nda oldu. Gene olgunluktay›z. Terazi  ile ilgili bir problem var çözece¤imiz. Dördün-
cü s›n›fta okudu¤umuz, iyi bildi¤im bir konu. Gel gelelim uygulanacak formülü an›msam›yorum!. Önce formülü
ç›kard›m, sonra uygulad›m. Notum tamd›.

An›msad›¤›m baflar›s›zl›klar›ma gelince…FKB’de, Botanik’te iki konu var: Azobakter’ler ile Nitrobakter’ler. ‹ki-
sinin de sözcük kökenlerinden ayn› fleyi anl›yorum. Bir türlü ay›rt edemiyorum. S›navda da o geldi. Gönül ra-
hatl›¤› (!) ile kald›m. Bütünlemede sözlü s›nav olacak. Bizim derslerimize girmeyen, büyük hocalardan Sara Ak-
dik’e düfltüm. Sordu: Zeo mais vulgata ile zeo mais çeoruleodulsis (renklerini,  üzerlerinin  pürtüklü-düz olmas›-
n› belirleyen  üç bask›n-çekinik gen tafl›yan iki m›s›r türü) aras›ndaki eflleflmede ortaya ç›kacak  genotiplerle fe-
notiplerin dökümü. Bilmece gibi bir oyun benim için, bay›ld›m: Dikey, yatay kolonlar› çizip genleri yazd›m. Kay-
naflt›rmaya bafllad›m. Sara Han›m gülerek durdurdu. Baflka soru da sormad›. Ben bu oyun için gelmifltim ‹stan-
bul’a Söke’den. 

‹kinci baflar›s›zl›¤›m daha önemliydi. Doktora s›navlar›ndan Anatomide tak›ld›m. Bile bile lades, kendi avareli-
¤imden. Beyin diseksiyon uygulama dönemimdeki asistan a¤abeyimiz biraz gevflekti. Biz de genellikle gevfledik.
O vizeden C ald›m. Öbürlerinin hepsinden notum A  idi. fiubattaki, yani bütünlemesi hazirana kalan sözlü s›-
navda hoca yaln›z “Beyin”den sordu bana. Vize notlar›ndan kopya al›yordu! H›zl› okumada eksiklerimi tamam-
layamam›fl olmamdan dolay›, bu kez gönül s›k›fl›kl›¤› yaflad›m.  Anlat›lmas›  buraya s›¤mayacak olan güçlüklere
gö¤üs germek zorunda kald›k. Bu dönemde de cansiperane çal›flmalar›n, savafl›m›n içinde oldum... Hangi ders-
ten kald›¤›n› an›msam›yorum ama, ayn› çaban›n içinde Erdal Atabek de vard›.

O, sizlere bofl geçirilmifl, yaln›z ders çal›fl›lm›fl  gibi gelebilecek  sömestrde neler yapmad›m! Türkoloji’de oku-
yan, yurttan bir oda arkadafl›m vard›, Aysel Tunaflar. Sonra Ceyhun oldu. Onunla Bab›âli Yokuflunda bir ciltçi-
de gönüllü ç›rakl›k yap›p kitap ciltlemeyi, en küçük, gemici dü¤ümü denen dü¤ümleri atmay› ö¤rendik. Çanak-
kale’ye 18 Martta, Bursa’ya 23 Nisanda düzenlenen ö¤renci gezilerine kat›ld›k. Birer ö¤renciye ders verip on-
lar› çal›flt›rd›k, ilk paralar›m›z› kazand›k!  Haziran döneminde de hakk›yla s›nav›m› verdim. 

T›bbiyeyi okurken beni en etkileyen yönlerden biri Hitler Almanya’s›ndan kaçan, Yahudi hocalar›m›zd›. En
önemlilerinden, en renklilerinden biri Philipp Schwartz idi. Atatürk’le anlaflmak üzere grubu ad›na ‹sviçre’den
gelen oydu. Dersler, laboratuar çal›flmalar› yan›nda, isteyenlere aç›k, haftada bir, düzenli Kliniko-patolojik kon-
feranslar› veren oydu. Ne yaz›k ki ellili y›llar›n bafl›nda, yirmi y›la yak›n sürdürdü¤ü görevini hiçe say›p emekli
yapmad›lar onu. ‹sterlerse fleriat› bile getirebileceklerini düflünen  zaman›n Demokrat (!) yöneticileri, k›llar›n› k›-
p›rdatmad›lar. Marmara Ö¤renci Lokalinde yap›lan bir toplant›da Hocam›z    gönlünün Türkiye’de kald›¤›n› söy-
leyerek veda etti. Kalan kitaplar›n›n gelirini de  Patoloji Enstitüsündeki bir personeline ba¤›fllad›¤›n› ö¤rendik.
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Öbür Yahudi Hocalar›m›z da Atatürk’le anlaflmalar›na uyarak k›sa zamanda ö¤rendikleri Türkçe ile derslerini
verdiler. T›pk› Schwartz gibi. Hepsinin katk›lar›n›, bütün öbür Hocalar›m›z›n emekleri  yan›nda, özel bir yere
oturtmak boynumuzun borcu.

T›bbiyenin ana s›n›flar›na  bafllad›¤›m›z ilk günlerde hocalar›m›zdan biri “Zengin olmak için geldiyseniz hemen
vazgeçin” demiflti. Para için hekimlik istemedi¤imi de o gün anlam›flt›m. Bütün ifllerime gönüllü gibi sar›ld›m

T›bbiyede okudukça beni en çok ‹ç Hastal›klar›n›n çekti¤ini görüyordum. Dört ‹ç Hastal›klar› Klini¤i vard›.   Bi-
rincisinde bofl asistanl›k kadrosu oldu¤unu ö¤renmifltim. Ama benim gönlüm Üçüncüsünde idi. Bafl›nda Ekrem
fierif Egeli hoca vard›.. Baflka hoca düflünemiyordum. Mezun oldu¤umun ertesi günü klinikteki kap›s›na dayan-
d›m: “Hocam, klini¤inizde ihtisas yapmak istiyorum.” “Kadro yok” dedi. “Beklerim.” “Fahri olanlar›n say›s›n›
da s›n›rlad›k. Hatta onlar›n arkas›nda da bekleyenler var.” “Ben onlar›n da arkas›nda beklerim.”  Staj›m› orada
yapm›flt›m. S›nav›m›n uygulamal› bölümünde Ekrem Hocaya düflmüfltüm. Beni atlatmak isteyece¤ini düflünmü-
yordum. Güldü: “O zaman baflla. Ama asistan gibi çal›flacaks›n. Para da almayacaks›n!” “Peki, Ama, dün me-
zun oldum. Ailemin yan›na gitmek için izin istiyorum.” Gene güldü. “Git, gel, ifle baflla.” Bana yirmi gün izin
verdi. Bugün o günkü halime ben de gülüyorum. Sevinçle ailemin yan›na koflmadan hocama gitmifltim: F›rsat
kaç›rmak istemiyordum.

Ama çal›flma bak›m›ndan da önemli ifller vermeye bafllam›fllard› bana. ‹lk haftalar›mda Biyokimya Enstitüsüne
yollad›lar. Orada idrarda 17 keto-steroid ölçülmesini ö¤rendim.   Sonra, klini¤in büyük laboratuar›nda bir köfle-
yi, hormon ölçümlerine ay›rd›lar.

‹zinden dönünce Ekrem bey beni Prof. Müfide Küley’e göndermiflti. Onunla çal›flmaya bafllad›m. Bana alt› ya-
takl› bir kad›n odas› verdi. ‹lk baflasistan›m Dr. Rasim Berkmen’di. Hem sorumluluk veriyorlard›, hem izliyorlar-
d›. ‹lk hastalar›m aras›nda tüberküloz menenjitli bir genç k›z vard›. Belkemi¤inden su al›p ilaç vermeyi ö¤rendim,
ilk ifllemlerim aras›nda. Bunu üç günde bir yineledim bir süre.

Bir ay sonra gene Hocan›n karfl›s›ndayd›m:”Efendim, mezun olunca yurtla iliflkimi kesmifltim. Yeni gelecek ö¤-
rencilerin yerini kaplamak istemiyordum. fiimdi day›mlarda kal›yorum. Klinikteki k›z asistanlar›n odas›na yerlefl-
mek istiyorum.” Klinikte kitapl›¤a giden koridor üzerinde üç oda vard›. ‹kisinde üçer erkek, birinde de iki k›z asis-
tan kal›yordu. ‹flte k›z odas›na ben de s›¤abilirdim. Gene gülerek kabul etti. Oraya tafl›nd›m. Para kazanm›yor-
dum ama, yer, yemek  sorunumu çözümlemifltim.

Orada, kendime göre bir ilki  yaratt›m. Hastalara verilecek kanlar›n iyi filtre edilmedi¤ini, zaman zaman  boru-
lar›n t›kand›¤›n› görüyorduk. Serum tak›mlar› at›lm›yor, kaynat›l›p kaynat›l›p yeniden kullan›l›yordu. ‹flte ben se-
rum fliflelerini de kendi elimle kaynat›p, kanlar›, kat kat haz›rlad›¤›m steril gazl› bezlerden süzerek yeni fliflelere
aktarmaya bafllad›m. Bu s›rada hemflirelerin kulland›¤› kaynatma odas›n›n kap›s›n› kapat›yor, rüzgâr estirmiyor-
dum. Bir dönem, üç hastama gün afl›r› kan vermem gerekti.  Bir gün bir, bir gün iki hastam için bu ifllemleri
yapt›m. Hiç t›kanma, ya da reaksiyon olmad›. Gündüzleri hastalar›ma bak›yor, ifllerim bittikten sonra da, varsa
17 keto steroid ölçümleri yap›yordum. Her bir ifllem iki, üç saatimi al›yordu. 

Orada çok çal›flmay›, sorumlulu¤u, güvenmeyi, güvenilmeyi ö¤rendim. Çok mutluydum. Sekiz ay sonra “fahri”
asistanl›k s›ram gelmifl. Gene kadroda de¤ildim ama, çal›flma sürem say›lmaya bafllam›flt›

Gene o dönemde niflanland›k Mustafa ile. Niflan yüzüklerimizi Müfide Han›m takt›. Bir gümüfl tepsi arma¤an et-
tiler. S›n›f arkadafl›m Güngör Emin Ertem bir gün bir personelin ceketinin kayboldu¤unu, ikifler buçuk lira top-
land›¤›n› söyleyip benden de alm›flt›. Sonra bunun, bana arma¤an edilen tepsinin eksik kalan  paras›  oldu¤unu
gülerek anlatt›.

On dört ay süren bu yaflam parçam› gene ben kestim. Ankara’ya gidiyordum. Mustafa ile evlenecektik. O An-
kara yak›n›na Polatl›’ya atanm›flt›. Çantamda Ord. Prof. Dr. Ekrem fierif Egeli’ nin yazd›¤› referans mektubuy-
la Ankara’ya gidiyordum.
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Yaflant›mda büyük etkisi olan bir baflka hoca Prof. Dr. Zafer Paykoç’tur. Onu Mustafa arac›l›¤›yla tan›m›fl ol-
dum. Mustafa ‹stanbul’da dört y›l okuduktan sonra, Askeri T›bbiye   tafl›nd›¤› için Ankara’ya gelmiflti.  Zafer Be-
yi burada tan›d›. Ankara’ya geçmem söz konusu olunca ona durumumuzu anlatm›fl. Böylece, tan›madan beni
kabul eden Zafer Hoca’n›n yan›na gelmifl oldum. Nikâh›m›zda ricam› k›rmad›, tan›¤›m›z oldu. Zafer Hoca klini-
¤in ikinci profesörüydü. 

Klini¤in büyük hocas›  Prof. Dr. Cavit Sökmen Amerika’da imifl ben oraya girdi¤imde. Dönünce bana kötü dav-
ranmad› ama, baz› dönemeçlerimde baz› engellerle karfl›laflt›m. Örne¤in, asli kadroya geçme s›ram   geldi¤i, da-
ha önce her s›ras› gelen al›nd›¤› halde, üç  kadro aç›l›ncaya kadar al›nmad›m. Bekleyen befl kifliyi birden yar›fl-
maya kofltular. Benim notum daha yüksek oldu¤u halde, arkamdaki öne geçirildi. Baflar›s›z olanla karfl›laflt›r›ld›-
¤›m   ortaya ç›kt›. Sonucu aç›klamak için bir hafta bekletildik. Sonra, bir tak›m gözda¤lar› ile al›nd›m. O s›ralar-
da bebe¤im olmufltu. Bir hafta süren nöbete girdi¤imi bile   bilmiyormufl hoca. Klini¤in genel havas› kar›fl›kt›
herhalde. Ama içinde yaflarken bunlar› bu kadar aç›k görmüyordum. Olaylar› atlat›yordum, günümü kurtar›yor-
muflum. Ama o klinikten iyi arkadafllar da kazand›m. Bunlar›n bafl›nda Özden Uzunalimo¤lu geliyordu. 

Sa¤ kalp kateterizasyonu ekibinde çal›flt›m bir süre. Sol kateterizasyon yap›lm›yordu. Ama o grubun bafl›n› çe-
ken Dr. fiemsettin Sönmez kateteri elime hiç vermedi. Önceleri damar› açmak için cerrahi klini¤inden biri bek-
lenirdi. Sonra ben damar açmay› üstüme ald›m. Damar› açt›ktan sonra içine   yerlefltirir yerlefltirmez   kateteri
elimden almaya bafllad› fiemsi Bey.    

Daha sonra, o s›ralar “suni böbrek” denen hemodiyaliz çal›flmalar› bafllad›. Ben baflasistan olarak orada görev
ald›m. Bu s›rada bir uçak düflmüfltü Ulus yak›nlar›na. Yan›klar için acil hemodiyaliz gerekiyordu. Hastaneden
arabayla gelip “Suni böbrek var.” diyorlard›. Bir gün sofram›za böbrek geldi¤inde, çocuklar›m›z “Suni böbrek,
suni böbrek” diye el ç›rpmaya bafllad›lar. Ben hastaneye ça¤›r›ld›kça ne san›yorlard›?

O dönemde Ankara Hastanesinde, Fakültenin Gastroenteroloji Klini¤i kuruldu. Zafer Hoca, Özden’le Nihat Si-
pahi’yi alarak oraya geçti.

Mustafa genel cerrahi uzmanl›¤›n› alm›flt› bu arada. Atanmas› Kayseri’ye ç›kt›. Ben de çocuklar› toparlay›p onun-
la gittim. Böylece Kayseri staj›m›z bafllam›fl oldu. Kayseri’de de dostlar edindik. On dört ay sonra zorunlu göre-
vi bitince Mustafa askerlikten ayr›ld›.

O sonbaharda Ankara’daki t›p kongresine gitmifltik.  Befl, alt› ay önce Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi aç›lm›fl-
t›. Zafer Bey Gastroenteroloji Klini¤ini oraya tafl›m›flt›. Zafer Hocayla görüfltü¤ümüzde Sa¤l›k Bakanl›¤› kadro-
lar›n›n bofl oldu¤unu söyleyerek beni oraya ça¤›rd›. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Dünden raz›yd›m. Orda
ikinci asistanl›¤›m›, baflasistanl›¤›m›, flef yard›mc›l›¤›m› yapt›m. O s›rada T›p Fakültesiyle Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›n-
daki on y›ll›k protokolün süresi doldu. Fakültenin Gastroenteroloji Klini¤i T›p Fakültesi yap›lar›na döndü.  Ben
flefli¤e vekâlet etmeye bafllad›m.

Sonra fleflik s›nav›na girdim. Bu dönemde Ankara T›p Fakültesine d›flardan doçentlik için baflvurup doçent ol-
dum. Daha sonra da YÖK yasas›n›n bafllang›c›nda, eski doçentler için profesör olma f›rsat› ç›kt›. Böylece on-
dan da yararland›m. Hacettepe T›p Fakültesine baflvurdum. Profesörlük çal›flmam› sunup s›nav› atlatt›m.

Hekimli¤imde  zaman çabuk geçmifl gibi. Gerçekte günleri teker teker yaflad›m. Oldukça güç geçenleri oldu.
Ama hiç y›lmad›m. De¤inece¤im olaylar›n da afl›ld›¤›n› göstermek görevim. Ç›k›lan yolun çetin oldu¤unu bilmek,
onu göze alamamak olmamal›. Arkan›za bakt›¤›n›z zaman anlat›lacak fleylerinizin olmas› çok güzel.    

‹stanbul’dan Ankara’ya geldi¤imde hastaneler aras›nda baz› baflkal›klar vard›. Orada hocalar›n muayenehanele-
ri oldu¤unu alg›lamazd›k bile. Nöbetlerimiz günlüktü. Ankara’da, ‹kinci ‹ç Hastal›klar› Klini¤inde nöbetler birer
hafta sürerdi, cumartesiden cumartesiye. Asistan kadrosu kalabal›k oldu¤u halde, iki ayl›k bebe¤imle nöbete gir-
dim. Girme diyen olmad›. Arkadafllar›mdan geceleri yerime kalmalar›n› rica ederek, saat yirmiden sonra evime
gidiyordum. Baflta Özden, bütün arkadafllar›m› an›ms›yorum. Sa¤ olsunlar. O zamanlar süt izinleri de yoktu. Bir-
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likte yaflad›¤›m›z, henüz evlenmemifl görümcem, bebek arabas›yla k›z›m› hastane kap›s›ndaki nöbetçi flef odas›-
na getirirdi. Ara emzirmelerimi orada yapar, koflar ad›m iflime dönerdim.  

Asli kadroya geçme s›nav›nda nöbetçiydim. Bir hafta sonraki pazarl›k konuflmas› flöyle geçmiflti aram›zda büyük
hocayla: “Çocu¤um var diye geç gelip erken gitmek yok” “Zaten öyle yapm›yorum. Erken gitti¤imi söyleyenler
kap›dan döndü¤ümü görmeden gidiyorlard›r!”  “Çocu¤um var diye nöbet tutmamak yok!” “S›nav haftas›nda nö-
betçiydim.” “Böyle çal›fl›rsan›z sizi alaca¤›z. Aksi halde asistanl›k haklar›n›z› da kaybedersiniz! Kabul ediyor mu-
sunuz?” Evet, kabul edip etmedi¤imi de sormufltu. “Evet, zaten öyle çal›fl›yorum!”

Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesinde izinden döndü¤ümde,  bir yaz odam› yerinde bulamad›m! Baflka eflyas›yla
yabanc› bir yerdi buras›. Anahtar›mla açt›¤›m için aldanm›fl olamazd›m. Ç›kt›m. Koridorda Baflhemflire ile kar-
fl›laflt›m: “Doktor  Han›m sormay›n, falanca laboratuar tafl›nacakt›. Doktor odas› da. O doktor han›m izne ç›k-
madan de¤ifltirmek istedi. Baflhekime geldi gitti, bask› yapt›. O da tafl›n›n dedi.” Hastaneye geldi¤imde Baflhe-
kimle karfl›laflm›flt›m koridorda. Bir fley söylememiflti. Benim eflyam› da bizim klini¤imizde bir odaya t›km›fllard›.
Bir süre sonra o arkadafl›m›z izinden döndü¤ünde, baflka bir arkadafl›m›zdan paparay› yemifl. Koflarak odama
geldi: “Lezizci¤im, anahtar› b›rakt›¤›n› söylediler. Ben de sand›m ki….” Laf›n› kestim: “‹ki doktor han›m oda için
birbirine girdi dedirtmeyelim. Gel birer kahve içelim. Birkaç y›l sonraki bir tart›flmam›zda, olmayacak bir fleyi an-
latmak için “Bak›n” dedim Baflhekime, “dinlence dönüflümde odam›n boflalt›ld›¤›n› söylemediniz bana. fiafl›rm›fl-
t›n›z beni görünce. Çabuk döndü¤ümü sanm›flt›n›z. O zaman, kimsenin kabul edemeyece¤i bu olay› sindirdim
içime. Size açmak gere¤ini bile duymam›flt›m. Ben haz›ml›y›m. Ama bu ifl olmaz!” Ve o ifl olmad›.

Tam gün tazminat› verilmesi karar›n› haz›rl›ks›z  uygulamaya koymufllard›. Bakan, Dr. Faruk Sükan’d›. Pek çok
aksakl›klar ç›kt›. Hatta hastanemizdeki fakülte kadrosundakilere de ödeme yap›lm›flt›. Sonra bunlar, faizleriyle
geri al›nm›flt›. ‹flte o dönem Fakülte kadrosundan   bir asistan arkadafl›m›z o ay, Bakanl›k kadrosundaki bir ho-
cayla   çal›flm›fl, onun özel hastalar›na bakm›flt›. O günlerde yanl›fl uygulamadan dönüldü¤ü için prim pay›n› ala-
mayacakt›. Bu haks›zl›¤› önlemek için hocaya hak edifli benim üzerime yapmas›n› önermifltim. Öyle oldu. Para-
y› al›p kendisine verdim, Ertesi ay ben o hocayla çal›fl›yordum. Özel hastalar›na gene o arkadafl›n  bakaca¤›n›
söyledi bana. Ben de hak edifli benim üzerime ç›karmamas›n›, bunda hakk› olmad›¤›n› söyledim. “Siz önermifl-
tiniz” dedi. “Evet o zaman yanl›fll›kla eme¤i geçmiflti” yan›t›n› verdim. Baflkas›na imzalatt›. Ben o s›rada uzman-
l›k s›nav›na girdim. Sonra o hoca, benim baflasistan kalmam› bir süre engelledi. Sonra Zafer Bey beni Fakülte
kadrosuna almak istedi. Onu da kabul etmemifl. Aç›klanan s›nav gününde yap›lamad›. Zafer Hoca o zaman ba-
na gerçe¤i anlatt›. “Bugün s›nava girmemifl ol.” dedi. Bu öneriyi de ben kabul etmedim. “Hay›r, ben geldim. Jü-
ri toplanmad›.” Ertesi sabah, geçici olarak atanm›fl oldu¤um Sa¤l›k Müdürlü¤üne telefon edip beni acele hasta-
neye ça¤›rd›lar. Bir gün önceki tarihle s›nav kâ¤›tlar›m› ald›lar. O hoca gene beni görmek istemiyordu ki Ahmet
Andiçen Kanser Hastanesinde, Gastroenteroloji Klini¤inin baflasistan› olarak alt› ay çal›flt›m. Bundan çok kârl›
ç›kt›m. Orada Opr. Dr. Korkut Ako¤uz ile birlikte çal›flmak flans›na, ayn› zamanda zevkine kavufltum. 

Hekimli¤imin son aylar›nda, odamda bir asistan tezi okurken bir inme geçirdim. Toplam bir buçuk ayl›k bir sü-
reden sonra, dinlenme raporumu uzatmak istemedim. Yafl s›n›r›ndan emekli olmama iki ay kadar bir zaman var-
d›. O günü çal›flarak karfl›lamak istiyordum. Ricam› kabul ettiler, sa¤ olsunlar. fiansl› oldu¤umu düflünmüflümdür
hep. Bana gene bir flaka yapt› talihim: Yafl günüm pazara rastlad›. Beni bir gün geç emekli edebildiler.

fiimdi kendi kendime soruyorum: T›bbiyeye girmek ne demek? Hekimlik ne demek? Bütün yaflant›m› gözden
geçirdi¤im zaman flu yarg›ya var›yorum: ‹ki kefesi de çok a¤›r bir teraziyi yüklenmek demek. Bu terazide neler
var? ‹stedi¤iniz kefeye yerlefltirin,  çeker!

- Hevesli olmak         

- Her alana ilgi duymak   

- Sab›rl› olmak  

-Yorulmamak  .

- Açl›¤›n› unutabilmek, yerken sofradan kalkabilmek

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



- Uykusuz bir gecenin sabah›nda çal›flabilmek  

- Kuflkucu olmak  

- Hoflgörülü olmak

- Düflüncesinden kolay dönmemek, ama yeni bafltan düflünmeye aç›k olmak  

- Paragöz olmamak, ama enayi yerine konmamay› becermek

- ‹nsan sevgisini  soyut, somut  olarak duymak

- Baflkas›n›n derdini, s›k›nt›s›n› paylaflabilmek

- Dikkatli olmak

- Sayg›l› olmak

- Nazik olmak

- ‹¤renmemek, ama kendisini korumay› bilmek

- Unutkan olmamak

- Kararl› olmak

-Yani, ANA gibi olmak 

- Dahas›, do¤urmad›¤›n insanlara ANA’l›k yapmak demek.         

8833 Leziz Ulusoy Onaran, ‹stanbul T›p Fakültesi, 

Dipl. No: 7668/11136
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“TIBB‹YEYE G‹RMEYE HEVES EDERSE B‹R KIZ………”

Ayfle AKIN

TTB-Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu ve HÜKSAM iflbirli¤i ile düzenlenen ve ana temas›n›n, “Kad›na Kar-
fl› fiiddet” olarak belirlendi¤i, I. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi’nin bu oturumda; t›bbiyeye girmeye heves etmifl,  t›bbi-
yeyi bitirmifl, bu alanda bütün ömrünü halka hizmete adam›fl 4 kad›n hekimin öyküsü yer alacak. Biz 4 kad›n
hekimden en gencimiz olan kaybetmifl oldu¤umuzu bir türlü  kabul edemedi¤imiz, içimize sindiremedi¤imiz  Sev-
gili Füsun’un bu gün, her yönü ile bütün canl›l›¤› ile aram›zda olaca¤›na inanmaktay›m….. Hatta bu oturum sü-
rerken ara ara, muzip gülüflü ile gözlü¤ünün üzerinden bakarak bizlere sorular bile sorabilir… Kendisini sevgi ve
rahmetle an›yorum.

Ben, kendi öykümden akl›mda kalan en çarp›c› an›lar›m› çok özet olarak sizlerle paylaflmak istiyorum.

Erzincan’›n Kemaliye ilçesinin flimdiki ad› ile “Yeflil Yamaç” köyünde do¤dum. ‹lkokul 1. s›n›f› da burada okuduk-
tan sonra babam›n ‹stanbul’da ifl kurmas› nedeni ile, geri kalan bütün ö¤rencilik dönemimi ‹stanbul’da geçirdim.

Acaba benim T›bbiyeye giriflim bir heves miydi, yoksa askeri hekim ( binbafl› cerrah)  olarak  Batum’da flehit
olan dedemin mesle¤ine babam›n duydu¤u bir özlem nedeni ile benim dolayl› olarak yönlendirilmem miydi?  ‹lk
hat›rlad›¤›m, Erenköy K›z Lisesinin 10 s›n›f›nda “Jet Pilotu” olma karar›ma çevremin “uygun bir meslek de¤il”
diye karfl› ç›k›fl›, ancak son derece uygar ve eflitlikçi olan babam›n, “liseyi bitir, ne istiyorsan onu ol” demesiydi.
Daha sonra, inand›¤›m› iyi savundu¤um ve hep adaletli davrand›¤›m  için, hukukçu olmay› düflünmüfl daha son-
ra da  fen bölümünden iyi bir derece ile mezun oldu¤um için “Doktor” olmal›y›m (!) diye düflünüp,  karar ver-
mifltim. Böylece ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesine kayd›m› yapt›rd›m.

Kayd›m› yapt›r›rken, yan›mda ailemden vs. kimse yoktu, hatta ben sabah evden ç›karken nereye kay›t yapt›ra-
ca¤›m konusunu bana soran olmad› bile. Ailemin bu davran›fl› ilgisizlikten olmay›p, bana olan güvenleri nedeni
ile idi. Bu güven yaflam›m›z›n her döneminde gerek ablama gerekse bana hep gösterilmifltir, belki de bu neden-
le bizim kiflili¤imiz dengeli ve h›zl› geliflti,  kendimize hep güvendik,  kendi kendimizi  denetledik ve yanl›fl yap-
mamaya çal›flt›k. Bu gün de¤erlendirince, benim çocukluk, lise ve üniversite y›llar›m me¤er ne kadar güzel ve
flansl› y›llarm›fl. Biz Üniversite e¤itimimiz süresince “türban”la u¤raflmad›k, Cumhuriyetin kad›nlar için sa¤lad›¤›
bütün nimetlerden sonuna kadar yararland›k. Hatta o y›llarda, ‹stanbul T›p Fakültesinde okuyan  pek çok ‹ran-
l› arkadafl›m vard› ve onlar›n giyimleri, bizden daha ça¤daflt›………..

T›p fakültesinin a¤›r bir e¤itim program› oldu¤unu, hele o günkü say› ile 300 kiflilik bir s›n›fta, e¤itimin zorluk-
lar›n› yaflayarak ö¤rendim. Bafla ç›kma yollar›n› da kendim bularak baflard›¤›m söylenebilir. 

Yaflam›mda önemli olacak bir karar› T›bbiye 2. s›n›fta verdim, burs alacakt›m. Burs almamda 2 gerekçem var-
d›, birincisi; mezun olunca “Ankara”n›n ötesinde hizmet verecektim, öyle ise kendimi buna mecbur etmeliydim.
Di¤er nedenim ise, ailemin orta halli olmas›na karfl›n babam›n, benim gözümde çok büyük bir paray› hiç tered-
dütsüz ödeyip bana ald›¤› “Sobotta Anatomi Atlaslar›” idi. O gün kendi kendime dedim ki, ileride daha kim bi-
lir ne masraflar›m olacak o halde ben aileme çok fazla yük olmamal›y›m. Sobotta Atlaslar›n› ald›¤›m›z›n ertesi
günü, ben Sa¤l›k Bakanl›¤›’na burs almak için baflvurdum. ‹kinci s›n›f ö¤rencisi oldu¤um için de baflvurum he-
men kabul edildi.

Ö¤rencilik y›llar›mda, dersleri de, sinema ve tiyatrolar› da ihmal etmeden dengeli bir ö¤rencilik geçirdim. Hekim
olduktan sonra bu tür etkinliklere vakit bulamad›kça, o zaman ne kadar do¤ru bir ifl yapt›¤›m› düflünürüm.

Hiç bitmeyecek sand›¤›m›z ö¤rencilik y›llar› h›zl› geçti….. Yaflam›n en zor k›sm›n›n “meslek yaflam›” oldu¤unu
o s›ralarda söyleseler de inanmazd›m…..

Burslu oldu¤um için, daha önce hiç görmedi¤im Ankara’ya gidip tayinimin yap›lmas› için Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
baflvuracakt›m. Babamla birlikte gittik, o zamanki ad› ile zaat iflleri genel müdürü rahmetle and›¤›m, Hicran Gö-
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züm’ün odas›na girdik ve ben hafif övünerek “T›bbiyeden bu ay mezun oldum” dedim, hani ben “tebrik ederim
– aferin “ gibi bir cümle bekliyordum, Hicran Bey “Evet” dedi. “Efendim ben bursluyum, tayin için geldim” de-
dim. Yan›t: “Sosyalizasyona gideceksin” oldu. ‹flte o benim ilk tepemin att›¤› and›. “Neden tehdit eder gibi söy-
lüyorsunuz, ben zaten sosyalizasyona gidece¤im” dedim. Hicran Bey bir deftere bakt› ve “Erzincan’da Kuruçay,
Erzurum’da Çat bofl, seç birini” dedi. Biz babamla birbirimize bakt›k “söyleyifl biçimi” de “k›rk kat›r m›, k›rk sa-
t›r m›” fleklinde oldu¤u için de biraz flüphelendik ve biz biraz düflünüp gelelim dedik. K›z›lay’da,  babam›n bir ki-
tapç› arkadafl›na u¤ray›p bir Türkiye Haritas› bulduk ve heyecanla bize söylenen 2 yeri bulmaya çal›flt›k, Kuru-
çay küçücük yaz›lm›fl, Çat ise baya¤› büyük yaz›lm›flt› ve biz böylece gayet bilinçli (!) olarak Çat’› seçtik. Geri gi-
dip seçimimizi söyledik. O ara ben yine dayanamad›m ve “Efendim ben yaln›z kalaca¤›m, acaba Çat nas›l bir
yer, biraz bilgi alabilir miyiz?”  dedi¤imde yan›t: “Gider görürsün” oldu. Ben yine dayanamad›m ve “çok merak
ediyorum e¤er kendi k›z›n›z gidiyor olsa idi ona da ayn› fleyi mi söyleyecektiniz?” dedi¤imde babam›n benim ete-
¤imi çekti¤ini hat›rl›yorum.

Böylece hekim olarak ilk nerede görev alaca¤›m belli olmufl oldu. O yaflta san›r›m herkes ayn› duygularla dolu-
dur, “gidece¤im ve bir hekim olarak bana ihtiyac› olan insanlara yard›mc› olaca¤›m”. Bu duygu, benim bütün
meslek hayat›mda motivasyonumu sa¤layan bir düflünce haline geldi ve gereken, insanlar için ifle yarayan bir
fleyler yapt›¤›mda hep doyum sa¤lad›m ve kendi kendimi onaylamam, baflkalar›n›n beni onaylamas›ndan ya da
takdir etmesinden önde geldi.

Meslek yaflam›, ö¤rencili¤in pembe y›llar›ndan farkl› idi. Çevrede sizi tan›mayan, boyuna test etmeye hatta za-
y›f taraflar›n›z› bulmaya çal›flan bir ortam›n varl›¤›n› geç de olsa fark ediyorsunuz.

Ben meslek yaflam›m›n sonralar›nda daha iyi anlay›p, anlatt›¤›m “toplumsal cinsiyet ay›r›mc›l›¤›” ile ilk olarak
Çat’ta karfl› karfl›ya geldim. fiöyle ki; hem koflullar›m› görmesi hem de beni kendi eliyle yerlefltirmesi için ba-
bamla birlikte ‹stanbul’dan, Do¤u Ekspresine binerek Erzurum’a geldik. Erzurum’dan son derece eski her taraf›
dökülen  bir otobüse bindik, öyle ki yer bulamayan bir iki kifli ters çevrilmifl gaz tenekelerinin üzerine oturtul-
mufllard›.  A¤aç ve yeflilli¤e merakl› olan babam›n Erzurum’dan Çat’a kadar tek bir a¤aç görememesi  nedeni
ile, buras› nas›l bir memleket tek a¤aç bile yok demesi ile irkildim. Gerçekten de 60 km. boyunca tek a¤aç yok-
tu….. Çat’ta flimdi rahmetle and›¤›m, Kaymakam Ergun Gökçay’›, ad›n› unuttu¤um Belediye Baflkan›’n› vs. zi-
yaret ettik, Ergun Bey son derece uygar, genç, flefkatli, yaflam› kolaylaflt›ran bir yönetici izlenimi verdi, sonra
anlad›m ki kiflili¤i de gerçekten öyle imifl. Herkes hem bana biraz ac›yarak hem de biraz memnun bak›yordu,
çünkü Çat Çat olal› ilk defa k›fl› benimle hekimli geçirecekti, me¤er benden önce atanan hekimler en fazla 3-4
ay durup adeta kaçarcas›na tayinlerini istemifl ve de gitmifller. Babam bir ara bana “k›z›m belediye baflkan›na bir
terslik mi yapt›n?” diye sordu. Bu soruda babam›n beni iyi tan›mas›n›n  ve nerede, kime ve ne zaman bir ters-
lik yapaca¤›mdan emin olmamas›n›n etkisi vard› tabii…. “Hay›r, ben belediye baflkan›na bir fley yapmad›m” de-
dim, babam, “hay›r ayr›l›rken senin elini s›kmad› da!” dedi. Daha sonra, belediye baflkan›n›n benim cinsiyetim
nedeni ile elimi s›kmad›¤›n› ö¤rendim. Babam Çat’ta 3-4 gün kald›ktan sonra, ifli nedeni ile ‹stanbul’a döndü,
dönerken Belediye Baflkan› babama “bu k›z çocu¤unu buralarda nas›l b›rak›p gidersin??” demifl, babam da “bu
k›z çocu¤unun kim oldu¤unu, siz zamanla anlars›n›z” demifl. Bu benim nerede ise bütün hayat›mda ciddi boyut-
ta ilk karfl›laflt›¤›m, gender ay›r›mc›l›¤› idi. 

Çat 23 bin nüfuslu, 40 köyü olan, merkez ilçe nüfusu ise 540 olan (!) bir ilçe idi. ‹lçede  biri merkez, di¤eri Hö-
lenk ve Yavi olmak üzere 3 sa¤l›k oca¤› vard› ve ben tek hekim olarak 3 sa¤l›k oca¤›ndan da sorumlu idim. Mer-
kez sa¤l›k oca¤›nda, bir sa¤l›k memurum 2 ebem, bir hemflirem, bir t›bbi sekreterim, bir floförüm ve bir de “Da-
dafl” dedi¤imiz rahmetle and›¤›m hizmetlim vard›. Di¤er sa¤l›k ocaklar›n›n ise birer ebe ve birer sa¤l›k memur-
lar› vard›. Erzurum ili o y›l yani 1965’te “hükümet tabipli¤i” sisteminden “sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirildi¤i
sisteme” geçmiflti. Say›s› 72 olan sa¤l›k ocaklar›nda sa¤l›k müdürümüz rahmet ve minnetle and›¤›m “Doç. Dr.
‹rfan Özer” ve ekibinde bulunan ve hala sevgi ve rahmetle and›¤›m Nevzat Eren (a¤abeyim) gibi çok de¤erli yö-
neticiler vard› ve sayelerinde, Erzurum’da sa¤l›k  hizmetleri  son derece h›zl› ve nitelikli olarak yerleflti. Destek-
leyici ve yönlendirici yönetimle bizler hepimiz, baflar›l› birer ocak hekimi olarak, elimizden her geleni yapmaya
çal›flt›k. Gender ay›r›mc›l›¤›n›n ne demek oldu¤unu o tarihlerde henüz bilmiyordum. Çat’ta zaman geçtikçe halk
bana hem güveniyor, hem beni seviyor, hem de beni daha fazla say›yordu, bunu bütün davran›fllar›ndan anla-
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yabiliyordum. Önceleri bana ebe han›m diye hitap ediyorlard›, ebeler benim k›ymetini iyi bildi¤im, sevip sayd›-
¤›m bir meslek grubu oldu¤u için bana ebe denilmesinden hiç rahats›z olmad›m. Derken bir süre sonra bana
“Doktor Bey” denilmeye baflland›. Tuhaf›ma gidiyordu ama içimden “herhalde sürçülisan ediyorlar!” diye düflü-
nüyordum. Bu hitap biçimi süreklilik kazan›nca art›k sinirime dokunmaya bafllad› ve bir gün bir adama dedim ki
“Neden bana Doktor Bey diyorsunuz, erke¤e mi benziyorum?”. Ald›¤›m yan›t çok ilginçti, “Hay›r, esta¤furullah,
ay›p olmas›n diye, size sayg›m›zdan “Bey” diyoruz” deyince, adama uzun uzun anlatt›m ve esas ay›b›n, bir ka-
d›na sanki erkekmifl gibi hitap edilmesi oldu¤unu vs. söyledim. O günlerde ne ben onlar›n bana ne demek iste-
di¤ini anlam›flt›m ne de onlar benim ne demek istedi¤imi anlam›fllard›. Me¤er bu hitap biçimi tam da gender ay›-
r›mc›l›¤›n›n ta kendisi imifl. Doktor önem verilen üstün bir meslek ona “han›m” demek “onu afla¤›lamak” olur-
du, bir kad›n doktor da ancak “bey” denilerek yüceltilebilirdi. Ben bütün bunlar› y›llar sonra, “kad›n sa¤l›¤›n›n
psiko-sosyal boyutu” ile u¤raflmaya bafllay›nca daha iyi anlayacakt›m.

O y›llarda, Erzurum-Çat’ta elektrik yoktu ve evlerimizde ya gaz lambas› ya da lüks yak›yorduk, evlerin içinde akar
su yoktu, su musluklu bidonlara tafl›narak konuluyordu. Sa¤l›k Oca¤›m›zda “manyetolu” denilen bir telefon var-
d›, Erzurum’a telefon edecek isek, genellikle postaneye gidiyorduk.  K›fl çok a¤›r geçiyor, kar ya¤masa bile Pa-
landöken’deki karlar rüzgar esse bile yer de¤ifltirerek Erzurum-Çat yolunu kapat›yordu. Yol kapand›¤› vakit, gün-
lerce aç›lam›yor, bu günlerde sa¤l›k oca¤›na gelen acil hastaya bir pratisyen hekim olarak yapabilece¤iniz, sade-
ce bütün hekimlik nosyonunuzu kullanarak yard›m etmeye çal›flmak. ‹flte yolun kapand›¤› günlerden birinde ban
k›zakla bir kol sarkmas› getirildi. Kol sarkmas›, uzak bir köyde 4 gün önce olmufl, bebek zaten ölmüfltü ama an-
ne kurtulsun diye k›zakla kilometrelerce öteden köylüler kad›n› getirmifllerdi. T›bbiyede bize ö¤retilen bu vaka-
n›n acilen sezaryene al›nmas› idi ama ülke gerçekleri böyle de¤ildi ve bunu bize ö¤retmemifllerdi. O vakada ver-
di¤im mücadeleyi, eldeki bütün aletleri önce kaynatarak, sterilize ettikten sonra, tamamen kitaptaki tarifi hayal
ederek zaten ölmüfl olan bebe¤in fontanelinden girerek bafl›n› nas›l küçülttü¤ümü, daha sonra uterotonikle  kont-
raksiyonlar› uyararak  bebe¤i do¤urttu¤umu, kanamay› kontrol alt›na ald›¤›m› ve enfeksiyon riski yönünden ön-
lem alarak kad›n› 4 gün sa¤l›k oca¤›nda yat›rd›¤›m›z› ve bu süre içinde personelin s›ra ile hastaya ve ailesine ye-
mek piflirdi¤ini asla unutamam.

Yine o y›llarda de¤il kar, ya¤mur bile ya¤sa, Çat’›n köyleri ile olan ba¤lant›s› kesilirdi, köy ziyaretlerine, daha
çok da acil hasta ziyaretlerine atla giderdik. Hat›rlanaca¤› gibi o y›llarda kad›nlar›n kaymakam olmas›na itiraz
ediliyor ve “ata binemedikleri için” uygun olmad›¤› söyleniyordu, o gün onlar› söyleyenler kad›n ocak hekimle-
rin köylere atla gittiklerini biliyorlard› ama, kaymakaml›k, üst düzey yöneticilikti ve ancak erkeklere münasip ola-
bilirdi!!

‹lk görev yerim olan Çat’la ilgili anlataca¤›m son an›m, bir bayram sabah› idi, o gece ocakta bir do¤umla u¤-
raflm›fl, sabaha karfl› Hacer ebe ile birlikte do¤urtmufltuk. Oldukça yorgun ve uykusuz lojmana geldi¤imde sa-
bah olmufltu, ne yapsam acaba diye düflünürken kap› çald› açt›m, bir adam, “doktor bey evde mi?” dedi,  ben
“ne vard›, benim?” deyince “aman doktor han›m  kar›m ölüyor çocuk do¤du, efli ç›kmad›, çok kan›yor, ben de
sana geldim. 2 de at getirdim” dedi. Bütün yorgunlu¤um geçti, madem 2 at var, ben ebeyi de al›p gideyim de-
dim, hem yard›ma ihtiyac›m olabilir hem de ne ebeye ne de kendime tek olarak güvenemiyordum. Bir buçuk
saatlik sulu kar alt›ndaki at yolculu¤undan sonra Yavi köyüne vard›k, hastan›n oldu¤u eve gittik. Ev bir göz oda
idi, bu odan›n üçte biri parmakl›klarla ayr›lm›fl ve orada keçiler koyunlar vard›, tabii odada a¤›r, nemli, kokulu
bir hava hissediliyordu. Oda deyim yerinde ise a¤z›na kadar kad›nlarla dolu idi, odan›n ortas›nda  bir yer yata-
¤›, hasta orada idi ve üzerinde yorgan örtülü idi. Odada ad›m atacak yer yoktu, kad›nlara ç›kmas›n› söyledi isem
de dil sorunu nedeni ile de anlaflam›yorduk, biraz zorla da olsa hepsini d›flar› ç›kard›m, odada sadece ebe, ben
ve hastan›n 2 yak›n› kald›k. Ben yorgan› açt›¤›mda, flok geçirmemek için kendimi zorlad›m, çünkü rengi bem-
beyaz olmufl yar› bayg›n genç bir anne ve alt› bir kan  gölü, daha da kötüsü, plasentan›n kordonuna ba¤lanm›fl
kocaman çamurlu bir pabuç vard›, gözlerime inanamad›m “bu ne” diye ba¤›r›r gibi sordu¤umda “efl ç›kmay›p
kanama art›nca, efl çabuk düflsün diye adettir, biz de yapt›k” dediler. fiimdi düflünüyorum da çaresizlik iflte böy-
le ak›l d›fl› ifller yapt›rabiliyordu…. Biz ebe han›mla birlikte, yine bütün hekimlik ve ebelik nosyonlar›m›z› kulla-
narak, plasentay› “kitaplarda okudu¤um”, asla daha önce uygulamad›¤›m “elle halas” yöntemi ile ç›kard›m. Ka-
nama ve enfeksiyon için gereken önlemleri ald›k. Gitti¤imizde kad›n›n kan bas›nc› zaten al›nam›yordu, nabz›
ise filiformdu, takabilece¤imiz serumumuz olmad›¤› için, yan›m›za ald›¤›m›z 50 cc lik ampullerdeki serumlar›
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yavafl yavafl damardan verdim, kad›n›n yan›nda saatlerce oturduk ancak kad›n›n ak›betini bilemedi¤im için  o
gece o köyde kald›k. Ertesi sabah erkenden kad›n›n oldu¤u eve geldi¤imizde hayretle ortadaki yata¤›n olmad›-
¤›n›  gördüm, odada bulunan sedirde  sadece genç, yüzü gülen bir kad›n oturuyordu. Ben endifle ve telaflla has-
ta nerede? dedi¤imde, sedirin üzerinde pür tebessüm ve de gayet sa¤l›kl› görünen kad›n› iflaret ettiler ve “iflte”
dediler. ‹flte sa¤l›k personelinin en büyük ödül alma an›yd› o…. Bu, 30 plaket, 80 sertifka, 100 diplomadan
daha k›ymetli idi, ebe han›m›n ve kendimin kad›na adeta minnetle sar›ld›¤›m›z› hat›rl›yorum. Hasta yaflayarak
bizi ödüllendirmiflti.

Çat Sa¤l›k Oca¤› hekimli¤im 2 y›l sürdü, her an›nda ifle yarad›¤›m› hissetti¤im, benim için keyifle, heyecanla,
dolu dolu geçen 2 y›l olmufltu. 1966 y›l›nda Varto’da yaflanan depremi çok yak›n oldu¤umuz için, ayn› fliddet-
te olmasa da, biz de Çat’ta yaflam›flt›k. Pekçok binam›z y›k›lm›fl, lojmanlar›m›z çatlam›flt›. Deprem nedeni ile o
ara bütün devlet büyükleri Çat’a geliyorlard›. Pek yararlar› olmasa da Çat’›n trafi¤i oldukça artm›flt›. Bu ba¤lam-
da, o y›llarda Cumhurbaflkan› olan Cevdet Sunay’›n ziyaret edece¤ini ö¤rendik ve ilçe giriflinde kendisini karfl›-
layacakt›k. Ben de karfl›layan memurlar aras›nda idim tabii en genç ve tek kad›n olarak, rahmetli Sunay kayma-
kam beyin elini s›kt›ktan sonra hemen bana do¤ru geldi ve “siz??” (yani burada ne ar›yorsunuz?) der gibi sordu.
“Ocak hekimiyim efendim” dedim, bu laf›n kendilerine pek fazla anlam ifade etmedi¤ini görünce “Doktorum”
dedim. 

Çat’taki iki y›ll›k çal›flmadan sonra yolum her zaman minnet sevgi, sayg› ve rahmetle  and›¤›m  Nusret Fiflek ho-
camla kesiflecekti. Daha sonra ö¤rendi¤ime göre Nusret Hoca, H.Ü. Toplum Hekimli¤i Bölümünün baflkan› ol-
mufltu ve ilk asistanlar›n›, Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden illerin belirledi¤i, sahada baflar›l› hizmet vermifl ocak
hekimlerinden seçmeye karar vermiflti. ‹flte bu karar do¤rultusunda biz 7 kifli H.Ü. Toplum Hekimli¤i Bölümü-
nün ilk asistanlar› olarak Hacettepe’ye ihtisas yapmak üzere davet edildik. Bu gurubun içinde, Sn. Dr. Do¤an
Benli, Dr. Kaz›m Toprak, Dr. Hüsamettin Ayar, Dr.Zeki Kaya’y› hat›rlamaktay›m.

Mezun olurken, “Türkiye’nin ihtiyac› pratisyen hekimdir o nedenle ihtisas yapmayaca¤›m” diyen ben, ne bilir-
dim ki daha sonra üstelik bir de¤il “Toplum Hekimli¤i ve Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um” olmak üzere 2 ihtisas
yapacakt›m. Hacettepe’ye geldi¤imiz  zaman bize en sahip ç›kan hocam›z sayg› ve rahmetle and›¤›m Sevinç
Oral Hocamd›. Bizlere 2. ihtisas hakk› verildi¤inde, çocuk ihtisas› yapmam için çok ›srar etmifl ama beni Kad›n-
Do¤um yapmaktan vazgeçirememiflti.

‹htisaslar›m›, Nusret Fiflek ve Hüsnü Kiflniflçi gibi 2 büyük hocam›n bölüm baflkanl›¤›ndaki ortamda yapmak be-
nim için en büyük flans olmufltur. Her iki hocam da benim yaflam›mda en fazla etkilendi¤im, önderim olan  bü-
yüklerimdi.

Nusret Hocam›n bendeki yeri kuflkusuz biraz daha farkl› olmufltur. O nerede ise bizim her fleyimizdi, daha son-
ra bana sa¤lad›¤› olanaklarla, kad›n sa¤l›¤›n›n  halk sa¤l›¤› ba¤lant›s›n›  gösteren, konu ile ilgili ek ileri e¤itim al-
mam› sa¤layan ve konumda gerçek anlamda derinleflmemin önünü açan büyü¤ümdü.

Her iki ihtisas›m da bitmiflti, 15 gün ara ile önce Nusret Hoca’dan sonra Hüsnü Bey’den Bölümlerinde kalma
teklifi ald›m. Üniversitede kalmak idealim de¤ildi, ben daha çok halka birebir hizmet vermeye kendimi program-
lam›flt›m ama ilki Nusret Hoca’dan gelen akademik kariyerde kalma teklifi de hiç fena bir fikir de¤ildi, teflekkür
edip kabul ettim. ‹ki hafta sonra Hüsnü Bey benzer bir teklifte bulununca, dedim “efendim bana Nusret Hoca
da bu soruyu sordu ve ben kendilerine “Evet” dedim”. Nusret Hoca’ya herkes sayg› duyard›, Hüsnü Bey, “Öy-
le mi, Nusret Bey hepimizin hocas›, flimdi ay›p olur sen o kadroda kal yine, hep birlikte çal›fl›r›z”. Dedi. Ben
böylece Toplum Hekimli¤inin kadrosunda yoluma devam ettim ama, Hüsnü Beyin döneminde H.Ü. Kad›n-Do-
¤um Bölümü ile iflbirli¤im hep sürdü , bütün meslek hayat›mda da spesifik olarak Kad›n Sa¤l›¤› ile ilgilendim.

Uzmanl›klar›m› ald›ktan sonra, daha önce 2 y›l ocak hekimli¤i de yapm›fl oldu¤um, Etimesgut Bölgesinde Grup
Baflkan›m›z Do¤an Bey’e yard›mc› olmaya çal›flt›m. Tam bu dönemde Nusret Hoca beni ça¤›rd› ve “senin ‹ngi-
lizcen nas›l, bir burs buldum bununla seni ‹ngiltere’ye sosyal obstetride e¤itime yollamak istiyorum dedi”. Dili-
min olmad›¤›n› ö¤renince de “hemen ö¤renebilir misin?” dedi. Dedim “hocam o dil nas›ld›r bilmem ama ö¤re-
nemem”. “Peki gider ö¤renir misin” deyince, nas›l yapt›m bilmem ama “olur” dedim ve……….. 
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Cahil cesurdur hesab› hiçbir kelime ‹ngilizce bilmeden, çünkü Erenköy K›z Lisesi mezunu idim ve Frans›zca ö¤-
renmifltim, valizimi elime ald›m ve ‹ngiltere yollar›na düfltüm. Folkeston-Kent’te yine Hocan›n önerdi¤i bir dil
okuluna gittim. Okul sabahtan akflama kadard› s›n›ftan 12 kifli idik ve s›n›f›n en büyükleri bendim, di¤er ö¤ren-
ciler Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinden biraz da keyif için 2. hatta 3. dili ö¤renmeye gelen adolesan k›z ve erkek-
lerdi. Bu benim pek de zoruma gitmedi çünkü benim hedefim onlardan büyüktü! Dili ö¤renecek, British Coun-
cil dan imtihan› geçecektim ve bursum ancak o zaman bafllayabilecekti. Stres duyuyordum ama karfl›mda baflka
bir seçenek yoktu. Bu hiç bilmedi¤im dili ya ö¤renecek ya da ö¤renecektim, imtihan› ya geçecek ya da geçe-
cektim!! Böyle olunca, ifli çok ciddiye ald›m. Zaten Mrs. Gilchrist diye yaln›z yaflayan, köpe¤i olmayan, 50 yafl-
lar›nda bir ‹ngiliz han›m›n yan›nda yafl›yordum ve ilk 1 ay kad›nla tek bir kelime bile konuflamam›fl, zaten gide-
rek de ses tonumu unutmaya bafllam›flt›m!! Ama günde en az 12 saat masada oturarak dil çal›fl›yor,  5-6 saat
uyku d›fl›nda ya hiç anlamadan radyo dinliyor, ya da televizyon izliyordum!! Ev sahibim, TV seyrederken bazen
gülüyordu ama ben neye gülündü¤ünü hiç bilemedi¤im için gayet ciddi ve sessiz dinlemeye devam ediyordum.
Bir ay sonra yavafl yavafl kahvalt› masas›nda “good morning, this is a table, this is salt, that is cheese vs.” de-
meye bafllad›m. Mrs.Gilchrist bana çok  yard›mc› oluyordu. Gitti¤im kurs oldukça pahal› idi ve bütün paray›, ih-
tisaslar›m s›ras›nda artt›rd›¤›m kendi paramdan ödemifltim. Birinci kurs 3 ayda bitti, 1,5 ay olan 2. yaz kursunu
da ald›m, art›k baya¤› kendimi ifade edebiliyordum, okudu¤umu daha da iyi anl›yordum. ‹ngiltere’ye vard›¤›m-
da, ve Folkeston’a gidiflimde bana en yard›mc› olan sevgili Bike’nin yard›m›n› ve arkadafll›¤›n› unutmam müm-
kün de¤il. Bike de bizim bölümden beslenme uzman› idi ve London School of Hhygiene de PhD yap›yordu, ara-
da telefonlafl›yorduk, bazen de ben ona gidiyordum. Dil okuluna bafllad›ktan 1 ay sonra idi, Londra’ya Bike’ye
gitmek için ilk tren bileti almam› unutmam mümkün de¤il, gifledeki adama “I would like to have a return ticket
for London” diyece¤im bunu elimdeki ka¤›da yazm›fl durumday›m ama adama ka¤›da bakmadan söylemek isti-
yorum, tam “ezberledim art›k söyleyebilirim” diyorum ve gifleye do¤ru gidiyorum, kelimenin biri akl›ma gelmi-
yor ve tekrar geri gidip ka¤›da bak›yorum…Tekrar…Tekrar…Nihayet baflar›p biletimi ald›m…. 

2 dil  kursu da bitti, Bike’ye dedim ki  British Council’a sor bakal›m ben imtihan› kazanamaz isem ne olacak?
Yan›t gayet aç›k ve k›sa idi, “dönüp memleketine gidecek”. ‹flte o zaman çok stres duydum ve Hocaya mektup
yazd›m, “ben imtihana girece¤im ya  geçemez  isem???” Her mektuba an›nda yan›t vermek gibi Hocam›z›n çok
güzel bir huyu vard›, hemen yan›tlad› “e¤er geçemez isen üzülme, hayatta baflar›s›z olunabilece¤ini de ö¤ren-
mek laz›m, e¤er paran varsa bir kurs daha al, ben sana Üniversiteden izin al›r›m”. Bu yan›t beni biraz rahatlat-
t›, yani baflaramazsam Hoca çok da yad›rgamayacakt› ama benim art›k hiç param yoktu! 12 Eylül 1972, ben
Londra’ da ya¤murlu ve flemsiyeyi uçuran bir rüzgar›n oldu¤u günde dar bela British Council’› buldum, beni kar-
fl›lad›lar  ve önce yaz›l› sonra sözlü imtihana ald›lar. Belli ki baflar›l› olmufltum. Beni sözlü imtihan eden hoca
“tell me the truth, how much English did you know when you came to England?” dedi ben de “none” deyince,
“I don’t believe in you” dedi ben de gayet sakin “it is up to you” dedim. Adam bakt› ve “Congratulations” “bur-
sun yar›n bafllayacak” dedi ve benim gerçekten de bursum ertesi gün bafllad›. British Council beni 2 ay süren,
s›rf doktorlar için düzenlenen Londra’daki bir dil kursuna kendileri param› ödeyerek yollad› ve o arada bana hem
kad›n-do¤um hem de toplum hekimli¤ini bir arada yapabilece¤im bir üniversite aramaya bafllad›lar. 

Bundan sonra “Southampton Üniversitesinde 2 y›l sürecek çal›flmalar›m bafllad›. Çok programl› olarak, hem
community medicine hem de obgyn departmanlar›nda çal›fl›yordum. Benim ne bilip bilmedi¤imi  1 ay gözledik-
ten sonra , k›demli uzman muamelesi yapt›lar, hatta British Medical Associaton’a bile kaydettirdiler, bunun an-
lam› müstakil muayenehane bile açma yetkim oluyor, ‹ngiliz hekimlerin bütün haklar›na sahip oluyordum.

‹ngiltere’ye ilk gidiflte 2,5 y›l›m geçti. Zoru baflarm›flt›m, dili usulüne uygun ö¤renmifl ve o dili kullanarak bir üni-
versite hastanesinde hekimlik yapm›fl, kendimi kabul ettirmifltim, daha da önemlisi kendi ülkemin e¤itiminin çok
yeterli oldu¤unu, bu “geliflmifl” ülkeden hiç de afla¤› kalmad›¤›n› görmüfl ve göstermifltim. ‹ngiltere’deki y›llar›m,
çok yorulsam da güzel y›llard›.

Bu süre içindeki en güzel an›m, gideli tam 1 y›l olmufltu ki Nusret Hocadan bir telefon geldi, Londra’da imifl, er-
tesi gün gelip beni görmek istiyordu, çok heyecanland›m, ertesi sabah tren istasyonunda karfl›lad›m, oradaki ho-
cam Prof. John Dennis, kendisini a¤›rlamak istedi¤i için ona gidiyorduk taksiye bindik, hocan›n ilk sorusu “di-
lin nas›l? oldu “vallahi, okudu¤umu ve konuflulanlar› anlamamda bir sorun yok, ama hala ak›c› konuflam›yorum
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hocam” deyince “üzme can›n› , zaten senin Türkçen de ak›c› de¤ildir!” dedi. Bugün bile hala düflünürüm, bu bir
teselli miydi?, iltifat m›yd›?, neydi, ama ben bu cümle ile rahatlam›flt›m.

Southampton Üniversitesindeki bursumu o zamanki Dekan›n iste¤i ile 6 ay uzatt›lar ve Dekandan orada kadro-
lu olarak kalmam konusunda teklif ald›m ama bana göre esas benim ülkemin bana ihtiyac› vard› ve art›k ben
oralarda daha uzun kalmamal› idim. Bugün de do¤ru düflünmüfl oldu¤uma inan›yorum.

Daha sonra, ‹ngiltere’ye Dünya Sa¤l›k Örgütü’nden (DSÖ)  burs alarak 1 y›l›, London School of Hygiene’de
epidemiyoloji, istatistik ve demografi kursuna kat›lmam, 6 ay da yine Southampton Üniversitesindeki çal›flma-
lar›m oldu. Yani yaflam›m›n toplam 4 y›l› ‹ngiltere’de geçti. Ülke olarak egoist, di¤er ülkeleri sömürmüfl ama
kendi halk›n› düflünerek hareket etmifl, gerçek anlamda geliflmifl, bütün sistemlerini oturtmufl, sosyal devlete sa-
hip bir ülke. Keflke Osmanl› ‹mparatorlu¤u da birincil olarak gerçek halk›n› düflünse idi belki de topraklar› kay-
bederdik ama s›f›rlamazd›k diye düflünmüflümdür ara ara.

‹ngiltere dönüflü, ömrümde baflka bir sayfa aç›ld› ve bölümün, Etimesgut’tan sonra “Çubuk E¤itim ve Araflt›rma
Bölgesi”ni aç›yor oldu¤unu ö¤rendim. Hoca dedi ki “bak k›z›m, bölümde odan haz›r, istersen Do¤an Beyle Eti-
mesgut’ta çal›flabilirsin,  ama biz senin Çubuk Hastanesine baflhekim olman› ve oran›n kad›n do¤umunu yürüt-
meni istiyoruz, tamamen serbestsin, kendin seçimini yap”. Hiç düflünmedim ve “hocam ben masada oturamam,
Do¤an Beyin zaten ekibi var ben en iyisi bu Çubuk neresi bilmiyorum ama oraya gideyim dedim” ‹flte o gi-
difl…..15 y›l sürecekti…. Sabah akflam ayn› flevk ve heyecanla gidilip gelinen 40 kilometre… Nevzat Bey’in bi-
linçli grup baflkanl›¤›n›n deste¤i, Yusuf Öztürk’ ün bitmez tükenmez iyi niyet, sab›r ve gayreti ile s›f›rdan baflla-
n›p, ola¤anüstü gelifltirilen bir sa¤l›k e¤itim araflt›rma bölgesi…… ‹lk s›ralar hastane uzmanlar› ve ocak hekim-
leri bizim bölümün kadrosundand› ve o dönemdeki bütün ekibi sevgi ve minnetle an›yorum. O dönemde arka-
m›zda Hocam›z›n deste¤i ve içeride de öylesine güzel bir ekip olmasa idi o Çubuk o kadar güzel geliflemez, yer-
leflemez, Türkiye’ye binlerce ebe-hemflire, hekim yetifltiremezdi…..

Bölgeden çok de¤erli hekimler ö¤renci olarak  ya da meslek yaflamlar›n›n ilk y›llar›n› burada çal›flarak geçtiler….
fiimdi bak›yorum da kimi rektör, kimi dekan, ya da ülkeye hizmet eden konumlarda gerçek halk sa¤l›¤› bak›fl
aç›s›na sahip hekimler. Çubuk iflte bu ekibin sayesinde, sadece Çubuk halk›na de¤il bütün Türkiye’ye, hatta ulus-
lararas› hizmet verdi, hatta buradan yetiflenler sayesinde hizmet vermeye de devam ediyor. Uluslararas› hizmet
verme konusunu biraz açmal›y›m; Aile planlamas› (AP)  konusu Türkiye’de önemli idi ve ciddi boyutlarda karfl›-
lanamayan hizmet aç›¤› vard›, burada da en büyük sorun, AP uygulamalar›n› hekimin yapmas› bekleniyordu an-
cak k›rsal alanda hekim de¤il daha çok ebe-hemflireler vard›. Onlar›n da uygulama yetkileri yoktu. Di¤er taraf-
tan isteyerek düflükler sosyal endikasyonla yasa d›fl› oldu¤u halde y›lda 300 bin düflük oluyordu. Bütün bunlara
halk sa¤l›¤›, kad›n sa¤l›¤› yönünden çözüm getirilmesi laz›md›, 1978’de Nusret Hocam›z›n öncülü¤ünde merke-
zi Çubuk olmak üzere  Aile Planlamas›nda, DSÖ -  iflbirli¤i merkezini kurduk ve benim yönetimimde  ilk çok
merkezli araflt›rmalar› bafllatt›k.Bu kapsamda yürüttü¤ümüz ve yaklafl›k 5 y›l›m›z› alan araflt›rma bafll›klar›: Ebe-
Hemflireler hekim kadar baflar›l› Rahim ‹çi Araç uygulayabilirler mi, hangi yöntemle e¤itilmelidirler. Hekimlere
AP e¤itim yöntemi gelifltirilmesi, hekimler “menstruel regülasyon-MR” yöntemi ile baflar›l› olarak gebeli¤i son-
land›rabilirler mi? ‹steyerek düflükler Türkiye’de yasallaflmal› m›? gibi sorular›n bilimsel yan›tlar›, DSÖ- ‹flbirli¤i
Merkezinin yürüttü¤ü bir dizi araflt›rma ile arand› ve yan›tlar› verildi. Bu araflt›rmalar kapsam›nda: Ebe-hemflire-
lere R‹A e¤itimi için yöntem gelifltirildi, hekimler kadar baflar›l› uygulayabildikleri 1 y›ll›k saha çal›flmas› ile gös-
terildi, e¤itimli ebe-hemflirelerin, kendi çal›flma yörelerinde baflar›l› uygulama yapabildikleri 201 ebe-hemflirenin
2 y›l sahada uygulamalar› izlenerek demonstre edildi,. 35 pratisyen hekime, Manuel Karman Vakum Aspiras-
yon yöntemi ö¤retildi ve baflar›l› olarak uygulayabildikleri demonstre edildi, ayr›ca “yasad›fl› isteyerek yap›lan dü-
flüklerin sa¤l›k sistemine daha fazla  yük getirdi¤i, çok ülkeli bir çal›flmada kan›tland›, bu çal›flmalar bir ekibin
eme¤i ile gerçekleflti, hemen akl›ma gelen sevgili arkadafllar›m (ya da ö¤rencilerim desem daha iyi), bugün her
biri çok önemli görevlerde olan,  Ayflen Bulut, P›nar Senlet, Adviye Temiz, Güldal› Aybafl, Fatma Öz…... Bü-
tün bu çal›flmalar DSÖ-Cenvre merkezi HRP bölümü iflbirli¤i ile yap›ld›, tabii hepimiz için en güzel ve onur ve-
rici taraf› bütün bu çal›flma sonuçlar›, o zamanki sa¤ duyu sahibi olan Sa¤l›k   Bakanl›¤› yetkililerince de çok ye-
rinde desteklenip savunuldu¤u için, 24 May›s 1983’te kabul edilen 2827 say›l› Nüfus Planlamas› Kanununun
içinde bizim yapt›¤›m›z bilimsel – hizmet araflt›rmalar›n›n sonuçlar› kullan›larak yer almas› idi.  Yasan›n görüflü-
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lece¤i gün o zamanki Sa¤l›k Bakan› Sn Kaya K›l›çturgay beni de davet etmiflti. O heyecan› ben de yaflayanlar-
dan›m. Bakan ve Müsteflar önümüzdeki s›rada oturuyorlard›, biz rahmetli Ziya Durmufl, sevgili Güler Bezirci ab-
lam›z, sevgili Cihangir Özcan ve ben onlar›n arkas›nda teknik destek ekibi olarak TBMM’de  yerlerimizi alm›fl-
t›k. Bir ara o kadar yasa aleyhinde konufluldu ki, bütün bu konuflmalara, sorulara Sn Bakan bizlerin de teknik
deste¤i ile öyle güzel yan›tlar verdi ki… Yine de Sn. Bakan, “ne yapal›m biz elimizden geleni yapt›k ama belli
ki geçemeyecek”  dedi, herkes verilen arada çay içti, bizim ekibin nerede ise yerimizden bile k›p›rdayacak hali-
miz yoktu! Çay aras› bitti, herkes salona döndü, Baflkan “yasan›n maddelerine geçilmesini kabul edenler???” de-
di. Me¤er usul böyle imifl, bu soruya evet diyenlerin say›s› fazla ise o yasa kabul edilmifl olur ve maddelere geçi-
lirmifl…. 2827 say›l› yasada da böyle oldu ve o gün yasa kabul edildi. Bu yasan›n haz›rlanmas› ve kabul süreci,
benim meslek hayat›mda gerçek katk›m›n oldu¤u, emek veren guruba do¤rudan destek verdi¤im, kad›n için son
derece gerekli, sa¤l›¤›na olumlu katk› yapacak devrim niteli¤inde bir olayd›. Hat›rlad›kça hep büyük bir mutlu-
luk duyar›m ömrümü verdi¤im kad›n sa¤l›¤›na bu kadar somut bir katk›da bulundu¤um için. Nitekim yasada yer
alan, isteyerek düflüklerin, istek üzerine sonland›r›labilmesi, e¤itimli ebe-hemflirelerin rahim içi araç uygulayabil-
meleri, e¤itimli pratisyen hekimlerin MR yöntemi ile gebeli¤i sonland›rabilmeleri maddeleri bizim 5 y›ll›k eme¤i-
miz ve DSÖ ile birlikte yapt›¤›m›z yasalar olmasa idi herhalde bu yasa böyle ç›kmazd›, hatta hiç ç›kar m›yd›? bi-
lemiyorum.

Ben bir kad›n hekim olarak e¤er meslek yaflam›m›n geri kalan k›sm›n› da anlatacak olursam muhtemelen bu
kongre kitab›nda baflka bir fley yazacak yer kalmaz. Onun için ben ayr›nt›l› yazmay› burada bitirmek istiyorum,
e¤er baflka bir kongre kitab›nda kendimle ilgili II. Bölüm diye bir fley yazarsam içine koyaca¤›m bafll›klar flunlar
olacakt›r:

• Çubuk’ta geçen keyifli 15 y›l…..Politik amaçla bir Bakan›n bu hizmet ve e¤itim araflt›rma modelini y›k›fl›,
etkili faktörler,

• Nusret Hocal› Toplum Hekimli¤i y›llar›m,

• Nusret Hocadan sonraki Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›,

• Üniversite gibi bilimselli¤in yegane ölçüt olmas› gereken bir yerde bile kay›rman›n temel al›narak kadro
verilmesi ve bunun gere¤inin hangi mekanizma ile yap›ld›¤›n› geç de olsa ö¤renmem, 

• Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda çok güzel, nitelikli bir ekiple 5 y›l süren AÇSAP Genel Müdürlü¤ü, 7 ayr› Bakanla
nas›l çal›fl›labildi¤i ve hatta sizi engellemeye çal›flan üst makamlara ra¤men nas›l baflar›l› olunabildi¤inin
yollar›,

• ICPD’den sonra Türkiye’nin ilk Kad›n Sa¤l›¤› Stratejik Plan›n›n çok sektörlü ve çok disiplinli olarak haz›r-
lan›fl›,

• Türkiye’deki AP  programlar›n›n içine  Implant ve enjektable kontraseptiflerin dahil edilebilmesi için ilk
araflt›rmalar› bizzat yapt›r›fl›m,

• Dünya Sa¤l›k Örgütünün Policy Coordinating Committee’sine hiç  talebim olmad›¤› halde baflkan seçili-
flim,

• DSÖ-Avrupa Bölgesi, Daimi Komitesinde 3 y›l üyelik, 1 y›l baflkan yard›mc›l›¤›, 1 y›l baflkanl›k, 1 y›l Böl-
ge Genel Kuruluna ‹cra Baflkan› olmam ve bir Türkün böylesine önemli yerlere arkas›nda hiçbir devlet
deste¤i olmadan seçilmesine karfl›n, o dönemdeki Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n üst ve alt düzeyinin, benim  o po-
zisyonda olmamam için verdikleri baflar›s›z savafl ve bu kiflilerin de kendilerini “milliyetçi” olarak nitelen-
dirmelerinin gülünçlü¤ü…..

• HÜKSAM’› neden kurdum, neler yapt›k…gibi yazaca¤›m zaman daha ekleyece¤im pek çok bafll›k yer ala-
cakt›r…….
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Bitirirken flunu söyleyebilirim, iyi ki Atatürk vard› ve bizler Cumhuriyet Türkiye’sinde do¤duk. Hem mesle¤imi-
zin gere¤ini yapt›k hem de ayd›n birer Türk kad›n› olarak, topluma örnek olduk, ülkeye yararl›, kendine güve-
nen ça¤dafl insanlar yetifltirdik, f›rsatlar› eflit kulland›¤›nda kad›nlar›n neleri baflarabilece¤ini kan›tlad›k. 

Kad›nlar olarak daha da fazlas›n› yapabilmenin yolu ise Türkiye’de kad›n ve erke¤i tek insan cinsi, farkl› 2 cin-
siyet olarak alg›lay›p, her iki cinsiyete de bütün haklar›n› sadece ka¤›t üzerinde de¤il uygulamalarda da kullan-
malar›n›  gerçek anlamda da sa¤lamakt›r.

Türkiye’de yap›lmamas› gereken ise ne yaz›k ki son y›llarda s›k rastlad›¤›m›z, kad›n›n ya da kad›n konular›n›n
politik amaçla kullan›lmas› ve bu yolla kad›n konular›na zarar verilmesidir. 

Bu tür olaylarda da ülke karfl›lar›nda biz t›bbiyeye heves etmifl kad›nlar› bulacakt›r.

Bu bölümü okuyanlar›n II. Bölümü merak etmesi dile¤i ile

Sevgilerimi sunuyorum….
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Olcay HAZAL
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türk Tabipler Birli¤i Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu ile Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›r-
ma ve Uygulama Merkezi iflbirli¤inde düzenlenen I.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinde sizlerle beraber olmaktan büyük
bir mutluluk duymaktay›m. 

Hepimizin bildi¤i gibi, ulusal ve uluslararas› tüm geliflmelere ra¤men, kad›na yönelik aile içi fliddet, tüm dünya-
da 21. yüzy›la tafl›nan önemli sorun alanlar› aras›ndad›r. Kad›na yönelik fliddet olaylar›na ifl yerinde, sokakta,
okulda, genel anlamda sosyal hayat›n her aflamas›nda rastlanmaktad›r. Ama ne yaz›k ki kad›nlar›m›z›n en çok
korundu¤u yer olarak düflünülen “aile içinde” fliddet daha yayg›n bir flekilde varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Günümüzde tüm uluslararas› belgelerde toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas› ve kad›n›n insan haklar›n› temi-
nat alt›na almak devletlerin sorumlulu¤unda kabul edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde kad›na yönelik flidde-
tin önlenmesine yönelik baflta Türk Ceza Kanunu ve 4320 Say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun olmak üze-
re köklü de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifltir. 

Bu yeniliklerden en çok öne ç›kansa, aile içi fliddetle mücadele konusunda, 1998 tarihinde yürürlü¤e girmifl olan
“4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun”dur. Kanunun uygulanmas›ndaki aksakl›klar›n giderilmesi ama-
c›yla Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ünün koordinatörlü¤ünde ilgili kamu kurum ve kurulufllar› ve sivil toplum
örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yap›lan bir dizi toplant› sonucunda bir De¤ifliklik Tasar›s› Tasla¤› haz›rlanm›fl
ve.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 4 May›s 2007 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 

fiiddet kavram› genifl yorumlanarak evli olmalar›na ra¤men fiilen ayr› yaflayan, mahkemece ayr›l›k karar› verilen
veya yasal olarak ayr› yaflama hakk› olan aile bireyleri ve çocuklar da koruma alt›na al›nmaktad›r.“Kusurlu eflin
veya di¤er aile bireyinin” ifadesinin kullan›lmas› ile ayn› çat› alt›nda yaflayan di¤er aile bireyleri hakk›nda da ted-
bir karar›na hükmedilmesine olanak sa¤lanmaktad›r. Aile Mahkemesi Hakiminin uygun görmesi halinde fliddet
uygulayan bireye “Bir sa¤l›k kuruluflunda muayene veya tedavi için baflvurmas›.” tedbirine hükmedebilece¤i hu-
susu yer almaktad›r. Kanun Tasar›s› ile Kanundan yararlanmak için yap›lacak baflvurular›n tabi olmayaca¤› hük-
me ba¤lanmaktad›r

Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmeli¤in haz›rlanmas› çal›flmalar› yine Kad›-
n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün koordinatörlü¤ünde, ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n ve sivil toplum örgüt-
lerinin hukukçu temsilcilerinin kat›l›mlar›yla tamamlanm›fl;olup 1 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yay›nla-
narak yürürlü¤e girmifltir. 

Bir di¤er önemli geliflme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad›nlara ve Ço-
cuklara Yönelik fiiddetin Sebeplerinin Araflt›r›larak Al›nmas› Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac›yla 2005
y›l›nda bir Araflt›rma Komisyonu’nun oluflturulmas›d›r. Komisyon çal›flmalar› sonunda, konuya iliflkin al›nabile-
cek önlemlerin belirlendi¤i kapsaml› ve rehber niteli¤inde bir rapor haz›rlanm›flt›r. 

Meclis Araflt›rma Komisyonu’nun Raporunu takiben, kad›n erkek eflitli¤i, kad›n›n insan haklar›n›n korunmas› ve
gelifltirilmesi, toplumsal yaflam›n her alan›nda kad›n›n konumunun güçlendirilmesi ile kad›na yönelik fliddetin ön-
lenmesinin devlet politikas› haline getirilmesinin aç›k göstergesi olan 2006/17 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi 4
Temmuz 2006 tarihinde yay›mlanm›flt›r. 

Baflbakanl›k Genelgesi ile kad›na yönelik fliddet ve töre/namus cinayetleri konusunda koordinatör kurum olarak
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü belirlenmifltir. Söz konusu koordinasyon görevi çerçevesinde Genelge’de be-
lirlenen sorumlu kurulufllar ve iflbirli¤i kurulufllar›n›n Genelge kapsam›nda gerçeklefltirdikleri faaliyetlere iliflkin
bilgileri üçer ayl›k periyotlar halinde izlemektedir. Baflbakanl›¤a sunulan Dönemsel Raporlar Genel Müdürlü¤ün
web adresinde de yay›nlanmaktad›r. 
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Genelge’de yer alan tedbirlerden biri olan “Kad›na Yönelik fiiddet ‹zleme Komitesi”, Kad›n›n Statüsü Genel Mü-
dürlü¤ü koordinatörlü¤ünde kamu kurum ve kurulufllar›, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcileri-
nin kat›l›m› ile oluflturulmufl, Komite birinci toplant›s›n› 14 Mart 2007 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Bir sonraki
‹zleme Komitesi toplant›s›n›n ilerleyen günlerde gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r.

Baflbakanl›k Genelgesi kapsam›nda gerçeklefltirilen önemli bir iflbirli¤i de, fliddet ma¤duru kad›nlar için ilk ad›m
baflvuru yerleri olan 921 polis merkezi ve 276 karakolda çal›flan Emniyet Teflkilat› personeline yönelik olarak
kad›na karfl› fliddet, aile içi fliddet, toplumsal cinsiyet eflitli¤i, fliddet ma¤durlar›na yaklafl›m tarz›, 4320 say›l› Ai-
lenin Korunmas›na Dair Kanun ve di¤er ilgili kanunlar›n uygulanmas› konular›nda fark›ndal›k ve duyarl›l›¤› art›r-
maya yönelik hizmet içi e¤itim projesi yap›lmas› amac›yla, eski ‹çiflleri Bakan› Say›n Abdülkadir AKSU ve Dev-
let Bakan› Say›n Nimet ÇUBUKÇU taraf›ndan “Kad›na Karfl› fiiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygu-
lanacak Prosedürler E¤itimi Projesi Protokolü”nün imzalanmas›d›r. E¤itim program›n›n birinci aflamas› kap-
sam›nda, yaklafl›k 270 kiflilik e¤itici kadrosunun e¤itimi tamamlanm›flt›r. ‹kinci aflama kapsam›nda; e¤itimi ta-
mamlanm›fl olan söz konusu e¤iticiler taraf›ndan ‹l Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve karakollarda ça-
l›flan yaklafl›k 40.400 personelin e¤itimine devam edilmektedir.

Yine Baflbakanl›k Genelgesi çerçevesinde; fliddet ma¤duru ve risk alt›ndaki kad›nlara sunulan sa¤l›k hizmetleri
prosedürlerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi amac›yla, Baflbakanl›k
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ile Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle ha-
z›rlanm›fl olan “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Mücadelede Sa¤l›k Personelinin Rolü ve Uygulanacak Pro-
sedürler E¤itimi Protokolü”, Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Say›n Recep AKDA⁄ ile Devlet Bakan› Say›n Nimet ÇU-
BUKÇU taraf›ndan 3 Ocak 2008 tarihinde imzalanm›flt›r. Söz konusu Protokol kapsam›nda gerçeklefltirilecek
e¤itimler ile 81 il sa¤l›k müdürlü¤ü yöneticileri ile birinci, ikinci, ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmeti sunan kurum
ve kurulufllarda (hastane, sa¤l›k oca¤›, ana çocuk sa¤l›¤› aile planlamas› merkezi, vb.) çal›flan doktor, hemflire,
ebe ve di¤er sa¤l›k personelinin kad›na yönelik aile içi fliddetle mücadelede duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›; mesleki be-
ceri ve e¤itim formasyonunun gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. E¤itimlerle, öncelikle 500 e¤iticinin yetifltirilmesi,
ard›ndan da sahada çal›flan 75.000 sa¤l›k personeline ulafl›lmas› hedeflenmektedir. Söz konusu Protokol, 2 y›l
süreyle uygulanacakt›r.

Bunun yan› s›ra, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ile Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu’nun birlikte yürüttü¤ü 4.
Ülke Program› çerçevesinde; Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu’nun teknik ve finansal deste¤i ile “Kad›na Karfl›
fiiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler E¤itimi Projesi”, Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› personeline yönelik olarak gerçeklefltirilecektir. 

Baflbakanl›k Genelgesinin önemli tedbirlerinden biri de ülkemizde aile içinde kad›na yönelik her tür fliddetin or-
tadan kald›r›lmas› için gerekli önlemlerin tüm taraflar›n iflbirli¤i ile belirlenmesi ve uygulamaya konulmas› ama-
c›yla haz›rlanan “Kad›na Yönelik fiiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Plan›”d›r. Bu çerçevede, bahse konu Eylem
Plan› Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün koordinasyonunda, ilgili taraflar›n kat›l›m› ve iflbirli¤i ile haz›rlan-
m›fl, yürürlü¤e girmifl ve kitap olarak bas›lm›flt›r. 

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, 2005 y›l› Türkiye–Avrupa Birli¤i (AB) Kat›l›m Öncesi Mali ‹flbirli-
¤i Program› çerçevesinde yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤inin Gelifltirilmesi Projesi”nin birinci bilefleni “Ku-
rumsal Kapasitenin Gelifltirilmesi Efllefltirme Projesi”, ikinci bilefleni ise “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Müca-
dele Projesi”dir.

Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤inin Gelifltirilmesi Efllefltirme Projesi, Hollanda Sosyal ‹fller ve ‹stihdam Bakanl›¤› ile
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ünce yürütülmekte olan bir projedir. Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤inin Gelifltirilme-
si Efllefltirme Projesi ile, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün kurumsal kapasitesini güçlendirmek, merkezi ve
yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar›n›n da kat›l›mlar›yla Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i’ne (TCE) iliflkin kanun-
lar›n uygulanmas›n› desteklemek, AB uygulamalar› ve müktesebat›na uygun olarak bir toplumsal cinsiyet eflitli-
¤i kurumu taslak modeli oluflturulmas› amaçlanmaktad›r.
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Mart 2007 tarihinde bafllayan ve Kas›m 2008 tarihinde tamamlanmas› planlanan proje; alt› bileflen alt›nda fa-
aliyetlerini sürdürmektedir.  

Projede bugüne dek;

• Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ünün kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik olarak Genel Müdür-
lük personeline kurumsal geliflim, kurum içi ve d›fl› iletiflim, proje yönetimi, toplumsal cinsiyet eflitli¤i, Av-
rupa Birli¤i müktesebat› ve Avrupa Birli¤i politikalar› konular›nda e¤itim programlar› düzenlenmifltir. 

• KSGM’nin Dokümantasyon Merkezinin Güçlendirilmesi Ve Web Sitesinin Gelifltirilmesi için iç ve d›fl pay-
dafllar ile görüflmeler yap›lm›fl olup konuyla ilgili taraflar›n kat›l›m›yla söz konusu çal›flmalar büyük bir h›z-
la devam etmektedir.

• Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Kurumu Taslak Modelinin Oluflturulmas› kapsam›nda bakanl›klar aras› bir ça-
l›flma grubu oluflturulmufltur. AB müktesebat›, üye devletlerin bu alandaki yükümlülükleri ve Hollanda’da-
ki eflitlik kurumlar›n›n yap›lar› hakk›nda Hollandal› uzmanlar taraf›ndan e¤itim verilen çal›flma grubunun
konuya daha çok hakim olabilmesi ve AB üyesi ülkelerdeki eflitlik kurumlar›n›n iflleyiflinin ve yap›lar›n›n
daha iyi kavranabilmesi amac›yla 5-9 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Hollanda, Macaristan ve ‹rlanda’da-
ki eflitlik kurumlar›na 5 günlük bir çal›flma ziyareti düzenlenmifltir. 19-30 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda
ise Hollanda’da bir staj program› gerçeklefltirilmifltir. Oluflturulacak “Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Kurumu
Taslak Modeli” hakk›nda ülke çap›ndaki tüm paydafllar›n görüfllerini almak üzere dört ilde Nisan ve Ma-
y›s aylar›nda (Gaziantep, Antalya, Bursa ve Samsun) bölgesel seminerler gerçeklefltirilmesi planlanm›flt›r. 

• Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik “Ulusal Eylem Plan›(UEP) Tasla¤›”n›n haz›rlanmas› ça-
l›flmalar› kapsam›nda toplumsal cinsiyet eflitli¤inin kamu plan ve programlar›na yerlefltirilmesi ile ilgili poli-
tika raporu haz›rlanm›flt›r. Ulusal Eylem Plan› için Kad›nlar›n E¤itimi ve Ö¤retimi, K›z Çocuklar›, Kad›n ve
Sa¤l›k, Kad›n ve Ekonomi, Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kad›n, Kad›n›n ‹lerlemesinde Kurumsal Meka-
nizmalar, Kad›n ve Yoksulluk, Kad›n ve Medya, Kad›n›n ‹nsan Haklar› ile Kad›n ve Çevre olmak üzere 10
kritik alana iliflkin politika dokümanlar› haz›rlanmaktad›r. Haziran 2008’de nihai flekli oluflacakt›r. 

• “Toplumsal cinsiyet eflitli¤i politikalar›n›n uygulanmas›na yönelik olarak toplumun; Kad›n›n Statüsü Genel
Müdürlü¤ü, toplumsal cinsiyet eflitli¤i ve Ulusal Eylem Plan› konular›nda bilgilendirilmesini kolaylaflt›rmak
için ‹letiflim Stratejisi haz›rl›klar› devam etmektedir.

• Toplumsal cinsiyet eflitli¤inin ana plan ve programlara yerlefltirilmesinin önemini içeren e¤itim program-
lar› gerçeklefltirilmesine yönelik olarak düzenlenecek e¤itimlerde kullan›lmak üzere bir “toplumsal cinsiyet
eflitli¤i el kitab›” haz›rlanm›flt›r. Kamu kurum ve kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar› ve üniversitelerden yak-
lafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› “E¤iticiler E¤itimi” program› gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, kamu kurumlar›nda gö-
revli politika uzmanlar›n›n toplumsal cinsiyet eflitli¤i konusunda bilgilendirilmesini ve fark›ndal›klar›n›n art-
t›r›lmas›n› amaçlayan “Uzmanlara Yönelik E¤itimler” ise tamamlanarak yaklafl›k 120 kifliye e¤itim veril-
mifltir. Ayr›ca kamu kurum ve kurulufllar›n›n üst düzey yöneticilere, Belediye Baflkanlar›, Belediye Baflkan
Yard›mc›lar› ve di¤er Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Semineri dü-
zenlenmifltir. 

‹kinci bileflen olan “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Mücadele Projesi” ise Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan, Avrupa Komisyonu’nun mali katk›s› ve Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) teknik deste¤i ile
yürütülmektedir.

Söz konusu Projenin amac›, kad›na yönelik aile içi fliddetle mücadele etmek suretiyle insan haklar›n›n gelifltiril-
mesi için paydafllar›n kapasitelerinin ve Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün kurumsal kapasitesinin, ihtisas
e¤itimleri ve kaynak ak›fl›n› art›rmak yoluyla güçlendirilmesidir.
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Proje kapsam›nda son dönemde gerçeklefltirilen çal›flmalar flunlard›r:

• 25 Kas›m “Kad›na Karfl› fiiddete Son Uluslararas› Günü” nedeniyle toplumsal duyarl›l›¤› ve fark›ndal›¤›
art›rmak amac›yla Ankara K›z›lay Metrosunda “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddete Son” stand› oluflturulmufl,
konuya iliflkin bilgilendirici materyallerin da¤›t›m› yap›lm›fl ve haz›rlanan spot filmler gösterilmifltir. Yine
etkinlikler kapsam›nda haz›rlanan billboard, afifl ve broflürlerin tüm valilik ve belediyelere da¤›t›m› gerçek-
lefltirilmifltir.

• 4320 say›l› Kanunla düzenlenen, üçüncü flah›slar›n baflvurusu ile fliddet uygulayan flahsa karfl› gerekli ted-
birlerin al›naca¤› hükmüne dikkat çeken, fliddet ma¤durunun devletin korumas› alt›nda oldu¤una, fliddete
maruz kalan bireyin çaresiz olmad›¤›na vurgu yap›lan ve “Kad›na yönelik aile içi fliddet suçtur. Göz yum-
ma sessiz kalma” mesaj›n›n verildi¤i 2 adet spot film haz›rlanm›fl, tüm ulusal ve yerel kanallara gönderil-
mifltir. Filmler ulusal ve yerel kanallarda yay›nlanmaya devam etmektedir.

• “Medyada Aile ‹çi fiiddet Araflt›rmas›”n›n ilk aflamas› olan Gazete Haberlerinde Aile ‹çi fiiddet çal›flmas›
tamamlanm›flt›r.

• “Gazete Haberlerinde Aile ‹çi fiiddet Çal›flmas› Özet Raporu”, tüm ulusal gazetelerin yay›n yönetmenle-
rine gönderilmifltir. 

• Gelece¤in medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eflitli¤i ve kad›na yönelik aile içi fliddet konular›nda
fark›ndal›k kazand›r›lmas›n› amaçlayan Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi planlamalar› tamamlanm›fl,
atölyelerin Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi iflbirli¤iyle düzenlenen ilk toplant›s› 27 fiubat-2 Mart
2008 tarihleri aras›nda tamamlanm›fl olup ikincisi 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri aras›nda gerçeklefltiril-
mesi planlanmaktad›r. 

• “Kad›n S›¤›nma evi Altyap› Standartlar› ve Alternatif Yönetim Modelleri Belirlenmesi” hedefi kapsam›n-
da bir S›¤›nma evi K›lavuzu Tasla¤› haz›rlanm›flt›r. 

• “Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmalar› ile Hizmet Sunum Modeli ve E¤itim Prog-
ramlar›” haz›rlanmas› hedefi kapsam›nda “Yetiflkin E¤itimi K›lavuzu”, haz›rlanm›flt›r.

• Kamu kurum ve kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar›, belediyeler, üniversitelerden temsilcilerin kat›l›m› ile
“Kad›na Yönelik fiiddet E¤itim Program›” düzenlenmifltir. 

Ayr›ca, kad›na yönelik aile içi fliddeti izlemek ve mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi için ilk kez ül-
ke genelinde kad›na yönelik fliddetin kayna¤› ve türleri nelerdir sorusuna yan›t verecek ülke çap›nda büyük öl-
çekli bir alan araflt›rmas› yap›lacakt›r. Araflt›rman›n 2008 y›l› sonunda tamamlanmas› beklenmektedir. Elde edi-
lecek olan sonuçlar TÜ‹K “ taraf›ndan  resmi veri olarak de¤erlendirilecektir. 

Genel Müdürlü¤ümüzün di¤er çal›flmalar› ise flöyle özetlenebilir;

• Ekonomik güçlenmenin en önemli koflulu olan iflgücüne kat›l›m›n art›r›lmas› ve kad›n yoksullu¤unun ön-
lenmesi amac›yla;özellikle.” yoksul kad›nlara ve kad›n bafll› ailelere öncelik tan›nmas› hususunda Kad›n›n
Statüsü Genel Müdürlü¤ü giriflimleri sonucu Van ve Mersin illerinde mikro kredi uygulamas› bafllat›lm›fl,
Van ilinde 577 kad›na, Mersin ilinde ise 144 kad›na mikro kredi verilmifltir.

• Erkeklerin konuya duyarl›l›¤›n› artt›rmak amac›yla, vatani görevini yapmakta olan er ve erbafllara yönelik
“Yurttafll›k Sevgisi” dersi kapsam›nda; k›z çocuklar›n›n okullaflmas›, kad›n-erkek eflitli¤i, kad›n›n insan
haklar›, kad›na yönelik fliddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine iliflkin konular›n yer ald›¤› e¤i-
tim materyalleri, CD ve afifller Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanarak 600 gar-
nizona iletilmifltir. Bu kapsamda, yaklafl›k her y›l 450.000 er ve erbafl›n konuya iliflkin bilgilendirilmesi
amaçlanmaktad›r. 
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• GAP Radyo-TV Dan›flma Üst Kurulu çal›flmalar› ve al›nan kararlar çerçevesinde, Kad›n›n Statüsü Genel
Müdürlü¤ü ile TRT aras›nda bir Protokol imzalanm›flt›r. Bu protokol kapsam›nda, Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgesinde yaflayan kad›nlar› hedef kitle olarak ele alan istihdam, e¤itim ve fliddet konular›nda,
“Beni Ac›tmay›n” isimli 6 bölüm ve yaklafl›k 25’er dakikal›k belgesel program›n çekimleri tamamlanm›fl-
t›r. Belgesel, 2008 y›l› içinde TRT GAP TV’de yay›nlanmaya bafllayacakt›r.

• Yine Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü temsilcileri taraf›ndan, de¤iflik kurum ve kurulufllarca düzenlenen
toplant›larda kad›na yönelik fliddetle mücadele konusunda bildiriler sunulmufl, sempozyum, panel ve top-
lant›larda kamuoyunun bilgilendirilmesi çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Bu kapsamda, Ankara Büyükflehir Beledi-
ye Baflkanl›¤› Kültür ve Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›¤› ile yap›lan iflbirli¤i çerçevesinde Belediyeye ait 12
adet Han›mlar Lokalinde her hafta bir lokalde olmak üzere yaklafl›k 500 kad›na yönelik “Kad›n›n ‹nsan
Haklar›, Kad›na Yönelik fiiddet ve Yasal Geliflmeler” konular›nda seminerler düzenlenmifltir.

• Son dönemlerde yapt›¤›m›z uluslar aras› protokollerden de k›saca söz etmek istiyorum:

• Azerbaycan Aile, Çocuk ve Kad›n Sorunlar› Devlet Komitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kad›n ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakanl›¤› aras›nda 6 Kas›m 2007 tarihinde Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’de imzalanan
‹flbirli¤i Protokolü ile, iki ülke aras›ndaki benzer kültürel yap›ya dayanarak, kad›nlar›n ve çocuklar›n için-
de bulundu¤u dezavantajl› durumlar› ortadan kald›rmak, onlar›n ekonomik ve sosyal haklar›n› devlet çat›-
s› alt›nda korumak amaçlanmaktad›r. 

• Tunus Cumhuriyeti Kad›n, Aile, Çocuk ve Yafll›lar Bakanl›¤› ile Türkiye Cumhuriyeti Kad›n ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakanl›¤› aras›nda 11 Ocak 2008 tarihinde bir ‹flbirli¤i Protokolü imzalanm›flt›r. Söz ko-
nusu protokol ile, hükümetler aras› kurulufllar aras›nda iflbirli¤i ve bilgi ve tecrübe paylafl›m› yap›lacak, si-
vil toplum kurulufllar›n›n bilgi ve tecrübelerinin artt›r›lmas› için çal›fl›lacak ve yine yasal ve sosyal alanda
kad›nlarla ilgili çal›flan kurumlar›n kapasitesinin güçlendirilmesi için iflbirli¤i yap›lacakt›r. 

De¤erli Kat›l›mc›lar,

fiiddete karfl› tüm taraflar›n dahil oldu¤u bu kapsaml› iflbirli¤inin sürmesi dile¤iyle, Türk Tabipler Birli¤i ve HÜK-
SAM’a teflekkür ediyor, Kongreye kat›lan tüm de¤erli kat›l›mc›lar› sayg›yla selaml›yorum. 
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KADINA YÖNEL‹K A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET‹N ÖNLENMES‹NDE SA⁄LIK TEfiK‹LATININ ROLÜ
Gülsüm KARTAL
Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›
Kronik Ruhsal Bozukluklar fiube Müdürü

Birleflmifl Milletler Kad›na Yönelik fiiddetin Önlenmesi Bildirgesinde1 kad›na yönelik fliddet, “ister kamusal is-
terse özel yaflamda meydana gelsin, kad›nlara fiziksel, cinsel, psikolojik ac› veya ›st›rap veren ya da vere-
bilecek olan cinsiyete dayal› bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi
olarak özgürlükten yoksun b›rakma” fleklinde tan›mlanmaktad›r. Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ön-
lenmesi Komitesi, kad›nlara yönelik toplumsal cinsiyete dayal› fliddeti, “bir kad›na s›rf kad›n oldu¤u için yönelti-

len ya da orans›z bir flekilde kad›nlar› etkileyen fliddet” olarak tarif etmektedir.2

Aile içi fliddet sadece sosyal bir sorun de¤ildir. Yetersiz beslenmeye, kronik hastal›klar›n artmas›na, madde ba-
¤›ml›l›¤›na, beyin travmalar›na, organ travmalar›na, geçici ve kal›c› hastal›klara, kronik a¤r›ya, korunmadan cin-
sel iliflkiye girmeye, pelvik enflamatuar hastal›klara, jinekolojik problemlere, düflüklere, düflük a¤›rl›kta çocuk do-

¤umlar›na, anne ölümlerine, intiharlara neden olmaktad›r3. fiiddet ma¤duru ve risk alt›ndaki kad›nlarda depres-
yon, organik nedeni olmayan a¤r›lar ve bay›lmalar, uykusuzluk, bafl a¤r›s›, s›k›nt›l› olma hali, yo¤un korku, de-
¤iflikliklerden kayg› duyma s›k rastlanan belirtiler olarak bildirilmektedir. Tüm bunlardan dolay› aile içi fliddet
önemli bir sa¤l›k sorunudur. ‹lave olarak aile içindeki di¤er bireyleri ve çevreyi de etkiledi¤inden ayn› zamanda
toplumsal bir sorundur.

Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi ‹çin Al›nacak Ted-
birler” konulu 2006/17 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi gere¤ince, Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketleriyle Tö-
re ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi konusunda Koordinatör Kurum olarak Kad›n›n Statüsü Genel Müdür-
lü¤ü (KSGM) görevlendirilmifltir. Bu genelgenin sa¤l›k bafll›¤› alt›ndaki maddeler flöyledir:

1.Madde: Sa¤l›k hizmeti sunan kurumlarda çal›flan sa¤l›k personelinin kad›na yönelik fliddeti tan›mas›, tespit
etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve fliddete u¤rayan kad›nlar› uygun kurulufllara yönlendirmeleri için ge-
rekli alt yap›n›n oluflturulmas› ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim programlar›nda kad›na
yönelik fliddet konusuna yer verilmelidir.

Sorumlu Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteleraras› E¤itim Komisyonu, Üniversitelerin E¤itim Müfredat Ko-
misyonlar›, Üniversite ve Özel Sektöre ait Sa¤l›k Kurulufllar›.

2.Madde: Tüm sa¤l›k kurulufllar›nda fliddet ma¤duru kad›nlara yönelik özel birimlerin oluflturulmas› zorunlu ha-
le getirilmelidir.Bu birimlerde hekim ve hemflire gibi sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan› s›ra kad›na yönelik fliddet konusu-
na duyarl› sosyal hizmet uzman› ve psikologlar›n çal›flmas› sa¤lanmal›d›r.Bu birimde çal›flanlar›n kad›na yönelik
hizmet veren mekanizmalar› harekete geçirebilmek için gerekli bildirimi yapmalar› sa¤lanmal›d›r.

Sorumlu Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversite ve Özel Sektöre ait Sa¤l›k Kurulufllar›.

3.Madde: Aile planlamas› hizmetleri baflta olmak üzere bütün üreme sa¤l›¤› hizmetlerinin özellikle birinci ba-
samak kurulufllar›nda kad›nlar için ücretsiz ulafl›labilir ve kaliteli bir flekilde verilmesi sa¤lanmal›d›r.

Sorumlu Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›
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1 BM Genel Kurulunun 22 Aral›k 2003 tarihli toplant›s›nda ald›¤› 58/147 say›l› ”Kad›nlara Karfl› Aile ‹çi fiiddetin Ortadan Kald›-
r›lmas›” Konulu Karar›
2 CEDAW Komitesinin 19 Nolu tavsiye karar›nda (1992)
3 A practical approach to Gender Based Violance,( UNFPA sa¤l›k personeli e¤itimi k›lavuzu).
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fiiddet ma¤duru ve risk alt›ndaki kad›nlar›n yard›m alabilecekleri hizmet alanlar› aras›nda en baflta sa¤l›k hizmet-
lerinin geliyor olmas›, en çok sa¤l›k sektöründe çal›flanlara güven duymalar› ve en çok onlardan yard›m talep

etmeleri4 konunun bizler aç›s›ndan önemini artt›rmaktad›r. Bu nedenle hem bu ma¤dur insanlara daha fazla yar-
d›mc› olabilmek için, hem de bu konuda çal›flacak olan sa¤l›k personelimizin konu ile ilgili bilgi ve becerilerini
artt›rmak amac›yla  Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakan› Say›n Nimet ÇUBUKÇU ile Bakan›m›z Say›n Recep AK-
DA⁄ 3 Ocak 2008 tarihinde “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddetle Mücadelede Sa¤l›k Personelinin Rolü ve Uygu-
lanacak Prosedürler E¤itimi” adl› protokolü imzalam›fllard›r. Koordinatör birimler olarak Kad›n›n Statüsü genel
Müdürlü¤ü ve Bakanl›¤›m›zda Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü  tespit edilmifltir. Bu protokol kapsa-
m›nda 81 ilden yaklafl›k 500 kiflinin 5 gün süreli e¤itici e¤itimleri sa¤lanacakt›r. Bu kiflilerin kendi illerindeki il-
gili personeli e¤itmeleri ile yaklafl›k 75 000 sa¤l›k personelinin (doktor, hemflire, ebe, sa¤l›k memuru, psikolog,
sosyal çal›flmac›) e¤itimleri sa¤lanacakt›r. Bu e¤itimlerde sa¤l›k personelinin kad›na yönelik fliddet konusunda bil-
gilenmeleri, aile içi fliddetin erken dönemde tespiti ve bu durumlarla karfl›laflt›klar› zaman sa¤l›k personelinin yak-
lafl›m›n›n nas›l olaca¤› gibi konularda bilgi sahibi olmalar› sa¤lanacakt›r.  E¤itimlerle ilgili olarak  koordinatör Ge-
nel Müdürlüklerince çal›flmalar bafllat›lm›fl olup; izleme komisyonu kurulmufltur. Bu komisyon haftada bir top-
lanmaktad›r. E¤itici e¤itimleri ile ilgili e¤itim modüllerinin yaz›lmas›na bafllanm›fl olup; ç›kart›lacak bir genelge
kapsam›nda ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri bilgilendirilecektir. E¤itimlerin birinci aflamas›nda illerden belirlenecek 500
personel e¤itici e¤itimine al›nacakt›r.

fiiddet ma¤duru bir kad›n bir sa¤l›k kurulufluna baflvurdu¤unda Sa¤l›k Bakanl›¤› teflkilatlanmas› içinde uygulana-
cak prosedürler  konusunda  taslak çal›flma taraflarca haz›rlanm›flt›r. fiiddet ma¤duru kad›n, bir sa¤l›k kurumu-
na baflvurdu¤unda; Tan›, T›bbi Bak›m ve Tedavi,Kay›t ve Bildirim, Dan›flmanl›k, Yönlendirme, Takip s›ras› izle-
necektir.

Bu e¤itimlerden sonra aile içi fliddetle mücadele ayn› bebek çocuk takibi, afl›lamalar, 15-49 yafl kad›nlar›n taki-
bi gibi rutin sa¤l›k hizmetleri içinde yer alacakt›r. Sa¤l›k evi ve sa¤l›k ocaklar›nda çal›flan sa¤l›k personeli aile içi
fliddete duyarl› davranarak erken dönemde ma¤dura psikososyal deste¤in verilmesi sa¤lanacakt›r.  Aile Hekim-
li¤i uygulamas›na geçilen illerde bu hizmetler Aile Sa¤l›¤› Merkezi ve Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri arac›l›¤› ile yü-
rütülecektir. Gerekti¤inde Ana Çocuk Sa¤l›¤› Merkezlerinde, Hastanelerin Krize Müdahale Merkezleri veya Psi-
kiyatri Servislerinde dan›flmanl›k hizmeti verilecektir. Bu hizmetler çeflitli aflamalarda ilgili di¤er kurulufllarla (Sos-
yal hizmetler, Belediyeler, Emniyet, Adliye vb.) iflbirli¤i içinde takip edilecektir.
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SOSYAL H‹ZMETLER VE ÇOCUK ES‹RGEME KURUMU’NUN
fi‹DDETE U⁄RAYAN YA DA BU R‹SK‹ TAfiIYAN KADINA YÖNEL‹K H‹ZMETLER‹
Nilgün GEVEN
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK); ulusal kalk›nma plan hedefleri, ülkemizin de taraf
oldu¤u uluslararas› sözleflmeler, belgeler ve kararlar›n öngördü¤ü yükümlülükler ve görevler aras›nda da yer al-
d›¤› üzere, fliddete u¤rayan veya bu riski tafl›yan kad›nlara yönelik hizmetlerini a¤›rl›kl› olarak kad›n konukev-
leri ile vermektedir.

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik fliddete  u¤rayan kad›nlar›n psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n çözüm-
lenmesi s›ras›nda varsa çocuklar›yla birlikte ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla geçici bir süre kalabilecekleri yat›l›
sosyal hizmet kurulufllar› olan kad›n konukevlerinde; 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ba¤l› Kad›n Konu-
kevleri Yönetmeli¤i” uyar›nca hizmet verilmektedir.

Yönetmelik do¤rultusunda; kad›nlar›n ve yanlar›nda getirdikleri çocuklar›n›n sa¤l›k, psiko-sosyal ve hukuki yar-
d›m, beslenme, giyim, e¤itim, ö¤renim, harçl›k, ulafl›m vb. ihtiyaçlar› karfl›lanmaktad›r.

H‹ZMET ‹LKELER‹

Kad›n konukevleri, kad›nlara öncelikle can güvenli¤i, kendini toparlamak için zaman ve kendilerine, hayatlar›-
na daha uzun vadeli ve genifl aç›dan bakabilmeleri için ihtiyaç duyduklar› emniyetli bir ortam sa¤lamakt›r. Bunu
sa¤laman›n en önemli arac› evin adresinin gizli tutulmas›d›r. Bunu kolaylaflt›rmak, Kurumumuzun oldu¤u
kadar bu alanda çal›flmalar yapan tüm ilgili sektörlerin de yard›m ve katk›lar›n› gerektirmektedir. 

Kad›n konukevlerinde; kad›nlar aras›nda s›n›f, etnik köken, din, mezhep, dil, meslek, medeni hal, siyasi düflün-
ce v.b. ay›r›mlar gözetmemek, s›¤›naklar›n adreslerinin ve hizmet alan kad›nlar hakk›ndaki bilgilerin gizlili¤i, flid-
detsizlik, kendi kaderini tayin, hizmetlerin kad›n personel taraf›ndan yürütülmesi gibi kad›n s›¤›naklar›n›n evren-
sel ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet verilmektedir.

KURULUfiA KABUL

Gizlilik ilkesi uyar›nca,  kad›n konukevlerine girmek üzere yap›lan baflvurular, ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlüklerin-
ce de¤erlendirilmekte, yerlerinin bilinmesine yard›mc› olabilecek çal›flmalardan kaç›n›lmaktad›r. 

Bu nedenle, il müdürlüklerinde görevli sosyal çal›flmac›lar taraf›ndan düzenlenen sosyal inceleme raporlar›, ka-
d›n›n ikametgah›na gidilerek de¤il,  beyan› esas al›narak yap›lan mülakat ve varsa dosya incelemelerine dayan›-
larak haz›rlanmakta, bulundu¤u ilde kad›n konukevi bulunmas› ve kalmas›nda bir sak›nca olmamas› halinde he-
men, aksi halde uygun bir kurulufla yerlefltirilmek üzere haz›rlanan dosyas› SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’ne faksla-
narak ve gerekli görülmesi halinde il emniyet müdürlükleri iflbirli¤i ile uygun görülen kad›n konukevlerine güven-
li bir biçimde gönderilmesi sa¤lanmaktad›r.  

MESLEK‹ ÇALIfiMALAR

Kad›n konukevlerinde ihtiyaca göre, sosyal hizmetler veya psikoloji alan›nda yüksek ö¤renim yapm›fl bir müdür,
sosyal çal›flmac›, psikolog, çocuk geliflimcisi, hemflire, genel idare, yard›mc› ve teknik hizmetler s›n›f›ndan per-
sonel görevlendirilmesi uygun görülmektedir.

Kad›n konukevlerinde; kad›nlar›n durumlar›n›n, aileleri ya da eflleri ile olan anlaflmazl›klar›n›n incelenmesi ve so-
runlar›n›n giderilmesine yönelik mesleki çal›flmalar yap›lmaktad›r.
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Bu çal›flmalar ile 

-fiiddete u¤rayan kad›nlarda fliddet sonucu ortaya ç›kan umutsuzluk, de¤ersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi
duygular›n afl›lmas›, özgüven ve özsayg›n›n yeniden yap›lanmas›, yeni yaflam seçeneklerini sa¤l›kl› biçimde be-
lirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek,

- Barolar ile iflbirli¤i yap›larak hukuksal rehberlik ve dan›flmanl›k sa¤lanmas›,

- Aile veya eflle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda, il müdürlükleri,  aile dan›flma merkezleri ve
toplum merkezleri iflbirli¤i de sa¤lanarak, ailenin fliddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocuklar›n
fliddetten uzak, sa¤l›kl› bir ortamda yetiflmesi için aile iliflkilerinin sa¤l›kl› sürdürülmesinin sa¤lanmas› ve iz-
leme faaliyetlerinin sürdürülmesi, 

- Kendilerine yeterli olabilecekleri bir ifl ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin al›nmas›,  (Bu çal›fl-
malar kapsam›nda, kad›nlar›n; daha kolay ve daha iyi ifller bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin
yükseltilmesine yönelik yayg›n e¤itim, iflgücü e¤itimi ve benzeri e¤itim olanaklar› sa¤layan kurum ve ku-
rulufllardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve sivil toplum kurulufllar› ile ifl-
birli¤i sa¤lanmas› yer almaktad›r.)

- Bu çal›flmalar›n yan› s›ra ortaya ç›kabilecek de¤iflik sorunlar karfl›s›nda dinamik bir yaklafl›mla fliddet kur-
banlar›na gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çal›flmas› anlay›fl›yla sunulmas›, hedeflenmifltir.

Kad›n konukevlerinin aç›l›fl›ndan bu güne kadar hizmetlerinden yararlanan kad›nlar›n 1321’i bir
ifle yerleflerek kurulufllar›m›zdan ayr›lm›fllard›r.

SHÇEK KADIN KONUKEVLER‹ SAYISI, TOPLAM KAPAS‹TE VE YARARLANAN    KADIN VE
ÇOCUK SAYILARI

SHÇEK’na ba¤l› olarak hizmetlerini sürdüren ve 2003 y›l›na kadar 8 olan kad›n konukevi say›s›, bu tarihten
sonra aç›lan 15 kad›n konukevi ile 23’e,  kapasite toplam› ise 170’den,  477’ye ulaflm›flt›r.

Kad›n konukevlerinin aç›l›fllar›ndan itibaren yararlanan kad›n say›s› 7552’e,  çocuk say›s› ise 5575’e ulaflm›flt›r.

SHÇEK KADIN KONUKEVLER‹NE KABULÜ YAPILAN KADINLARIN

SOSYO-EKONOM‹K DURUMU

SHÇEK Kad›n Konukevlerine kabulü yap›lan kad›nlar›n sosyo-ekonomik durumlar›na iliflkin 2006 y›l›nda, 637
kad›n ve 207’si k›z, 211’i erkek olmak üzere anneleri ile birlikte kurulufllar›m›za kabulü yap›lan toplam 418
çocu¤un durumu de¤erlendirilmifltir.

KADINLARIN KURULUfiA KABUL NEDENLER‹

Kad›nlar›n kurulufllar›m›za kabul nedenleri aras›nda en yüksek oran› (%63) fiziksel, cinsel ve duygusal olarak flid-
dete u¤ram›fl kad›nlar oluflturmakta, bunu kendi istemleri d›fl›nda oluflan ekonomik ve sosyal yoksunluk izlemek-
tedir (%22). Evlilik d›fl› hamile kalma ya da çocuk sahibi olma nedeniyle ailesi taraf›ndan kabul edilmeme %8,
istenmeyen evliliklere zorlanma %3, di¤er nedenler %3, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n› tedavi görerek terk et-
mifl olup bu hizmete gereksinim duyma %1, ceza evinden yeni ç›km›fl olup, bu hizmete gereksinim duyma %1
oran›ndad›r.

Kad›nlar›n u¤rad›klar› fliddet türü aç›s›ndan durumlar›na bak›ld›¤›nda  %58’inin fiziksel olarak fliddet gördükleri
saptanm›flt›r. Bunu cinsel fliddet (%18),  duygusal fliddet  (%11) ve ekonomik fliddet (%11)  takip etmektedir.  Ka-
d›nlar›n büyük bir oranla efllerinden fliddet gördükleri (%63) saptanm›flt›r.
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KADINLARIN YAfi DURUMU 

Kurulufllar›m›zdan yararlanan kad›nlar›n %32’sinin 19–26, %22’sinin 31–38, %15’inin 27–30, %14’ü
15–18, %9’u 43 yafl ve üstü, %8’i ise, 38–42 yafl gruplar›nda oldu¤u görülmüfltür. 

KADINLARIN MEDEN‹ DURUMU 

Kad›nlar›n medeni durumlar› incelendi¤inde; %40’› resmi, %14’ü imam nikahl› olmak üzere %54’ünün evli
olduklar› görülmüfltür. Bekâr olanlar %29 mahkeme karar› ile boflanm›fl olanlar %14, imam nikahl› olup ay-
r›lm›fl olanlar %1, dul %2 oran›ndad›r. 

KADINLARIN Ö⁄REN‹M DURUMLARI 

Kad›nlar›n ö¤renim durumu incelendi¤inde ço¤unlu¤un (%44) ilkokul mezunu oldu¤u görülmüfltür. Or-
taokul veya dengi okul mezunu %13, lise veya dengi okul mezunu %10, yüksekokul mezunu %1 oran›ndad›r.
Okur-yazar olmayanlar %15, okur-yazar olanlar ise %14 oran›nda saptanm›flt›r.

KADINLARIN ÇALIfiMA DURUMLARI 

Kad›nlar›n çal›flma durumuna bak›ld›¤›nda, en yüksek oran› (%51) hiç çal›flmam›fl olanlar›n olufl-
turdu¤u görülmüfltür. Çal›fl›p ayr›lm›fl olanlar %25, çal›flanlar %7 oran›ndad›r.

KADINLARIN GEL‹R DURUMLARI 

Kad›nlar›n gelir durumlar› incelendi¤inde; %85’inin hiçbir yerden gelirinin bulunmad›¤›, geliri
olanlar›n ise %6’s› asgari ücret, %5’i asgari üretin alt› olmak üzere düflük düzeyde bir gelire sahip olduklar› gö-
rülmüfltür. Asgari ücretin üstünde geliri olanlar ise %4 oran›ndad›r.

KADINLARIN ÇOCUK DURUMLARI 

Kad›nlar›n %60’›n›n çocuklu olduklar› saptanm›flt›r. Sahip olunan çocuk say›s›na bak›ld›¤›nda; 1
çocuklu kad›nlar en yüksek orandad›r  (%29). Bunu 2 (%14), 3 (%10), 4 (%4), 5 (%1) ve 6 ve üzeri (%1)
çocuklu olma durumlar›n›n izledi¤i görülmüfltür.

ÇOCUKLARININ YAfi, C‹NS‹YET VE Ö⁄REN‹M DURUMLARI

Kurulufllar›m›za anneleri ile birlikte 207’si k›z, 211’i erkek olmak üzere 418 çocu¤un kabulü yap›lm›flt›r. Ço-
cuklar›n yafl durumu incelendi¤inde; en yüksek oran› (%71) 0–6 yafl grubundaki çocuklar› olufl-
turmaktad›r. 7–12 yafl grubunda olan çocuklar %25, 13 ve üstü yafl grubundakiler %4 oran›ndad›r. Buna pa-
ralel olarak çocuklar›n ço¤unlu¤u (%71) ö¤renim ça¤›nda de¤ildir. Çocuklar›n %18’i ilkö¤retime,
%2’si lise veya dengi okula devam etmektedir. Ö¤renim ça¤›nda olup, okula gitmeyen ya da okulu b›rakanlar›n
oran› %8’dir.

EVL‹ KADINLARIN EfiLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER 

%54’ü evli olan kad›nlar›n efllerinin durumu incelendi¤inde; ço¤unlu¤un 31-35 yafl grubunda oldu¤u
görülmüfltür (%19).  Bunu, 26–30 (%17), 20–25 (%16), 41–45 (%14), 36–40 (%13),   46–50 (%6), 51 ve üze-
ri  (%5) yafl gruplar› izlemektedir. Bilinmeyen %10 oran›ndad›r.

Efllerin ö¤renim durumlar›na bak›ld›¤›nda, ilkokul mezunu olanlar›n en yüksek oranda (%45) bu-
lundu¤u saptanm›flt›r. Orta veya dengi okul mezunu olanlar %12, lise veya dengi okul mezunu olanlar %7
oran›ndad›r. %17’si okur-yazar olan efllerin %8’inin okur-yazar olmad›¤› görülmüfltür. Efllerin çal›flma duru-
mu incelendi¤inde %23’ünün iflsiz olduklar› saptanm›flt›r.    Çal›flan efllerin %15’i sürekli gelir getiren bir ifl-
te, %36’s› ise geçici gelir getiren bir iflte çal›flmaktad›r. Emekli olup çal›flanlar %11, emekli olup çal›flma-
yan efller %3 oran›ndad›r. Bilinmeyen %12 oran›nda saptanm›flt›r.

95

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



96

Efllerin gelir durumlar›na bak›ld›¤›nda %36’s›n›n geliri olmad›¤›, %25’inin asgari ücretin alt›nda,
%14’ünün asgari ücret, %15’inin ise asgari ücretin üstünde bir gelire sahip olduklar› belirlenmifltir. Bilinmeyen
%9 oran›ndad›r. Efllerin zararl› al›flkanl›klar› aç›s›ndan durumlar› incelendi¤inde; %58’inin alkol,
kumar, uyuflturucu vb. al›flkanl›klar›n›n oldu¤u görülmüfltür.

Buna göre alkol kullananlar %23, alkol + kumar al›flkanl›¤› olanlar %9, uyuflturucu madde %8,  kumar %6,  al-
kol + kumar + uyuflturucu%5, bilinmeyen %8 oran›nda saptanm›flt›r.

KADINLARIN KURULUfiTAN AYRILMA NEDENLER‹ 

Kurulufllar›m›zdan yararlanarak ayr›lan 617 kad›ndan %18’i ifle yerleflmifltir.

‹fle yerleflen kad›nlar›n durumu incelendi¤inde; %61’inin yat›l› ifllere,  %15’inin ise ayr› bir eve yerlefltikleri gö-
rülmüfltür. Efli ile bar›flanlar %4,  öz ailesi ile sorunu çözümlenen %9 oran›ndad›r. ‹fle yerleflmifl olup da kurulu-
flu terk edenlerin oran›  %11’dir.

Kad›nlar; yat›l› ve gündüzlü olmak üzere, çocuk, yafll›, hasta bak›c›s› ve temizlik iflçisi olarak aile yan›nda, kat gö-
revlisi, sekreter, temizlik, bulafl›k, yemek, mant›, gözleme vb. iflleri yapmak üzere otel, lokanta, büro, fabrika,
hastane vb. özel iflyerlerinde, makineci olarak tekstil fabrikas›nda,  tezgâhtar, haz›r giyim iflçisi olarak ma¤aza-
larda ifle yerleflmifllerdir.

‹fle yerleflmeyen kad›nlar›n kurulufltan ayr›lma nedenleri incelendi¤inde; %21’inin öz ailesi ile sorunlar›n›n çö-
zümlenmesi, %18’inin efli ile bar›flmas›, %16’s›n›n ayr› bir eve yerleflmesi, %9’unun boflanarak öz ailesi yan›na
dönmesi sonucu ayr›ld›klar› görülmüfltür.

Kendi iste¤i ile ayr›lan %13, kuruluflu terk edenler %13,  kurulufl taraf›ndan ç›kar›lan %4, nakil %6 oran›n-
dad›r.

AYRILAN KADINLARIN KURULUfiTA KALMA SÜRELER‹ 

Kad›nlar›n kuruluflta kalma süreleri incelendi¤inde; %19’unun 5 gün ve daha az bir süre kald›klar› görülmüfl-
tür. 31–60 gün %16, 61–90 gün %11,  91 + gün %13 olarak saptanm›flt›r.

Bunu,  6–10 gün %11, 11–15 gün %8, 16–20 gün %8, 21–25 gün %5, 26–30 %9 olan kalma süreleri takip
etmektedir. Kad›nlar›n kuruluflta kalma süreleri durumlar›na göre de¤iflkenlik göstermektedir. K›sa süreli kalma;
baflka kalacak yerinin olmas›, yat›l› ifle yerleflme, kuruluflta kalan kad›nlardan hofllanmama, kuruluflun fiziki ko-
flullar›n› be¤enmeme, sorunlar›n›n çözümünde bu kadar süreye gereksinimi olma, baflka çözüm yollar›na yönel-
me vb. durumlar› kapsamaktad›r.

KADINLARIN YERLEfi‹M BÖLGELER‹NE GÖRE DA⁄ILIMLARI 

Kad›nlar›n geldikleri yerleflim bölgelerine bak›ld›¤›nda en yüksek oran› (%20) Akdeniz Bölgesi olufltur-
maktad›r. Bunu Ege (%17), ‹ç Anadolu (%17), Do¤u Anadolu (%16), Güneydo¤u Anadolu (%13),  Karadeniz
(%8) ve Marmara (% 8) Bölgeleri takip etmektedir. Yurtd›fl›ndan gelen kad›nlar %1 oran›ndad›r.

Yerleflim birimlerine göre de¤erlendirildi¤inde; kad›nlar›n büyük bir bölümünün (%67) flehirlerden geldi¤i
görülmektedir. ‹lçelerden gelenler %28,  köylerden gelen kad›nlar›n oran› ise %5’dir.

ÖZEL HUKUK TÜZEL K‹fi‹LER‹ ‹LE KAMU KURUM VE KURULUfiLARINCA AÇILAN KADIN KO-
NUKEVLER‹/SI⁄INMAEVLER‹

Kurumumuz kendi teflkilat yap›s› içerisinde açt›¤› sosyal hizmet kurulufllar› ile hizmetlerini yürütürken, di¤er yan-
dan da bu alanda hizmet vermek isteyen di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile  özel hukuk tüzel kiflileri için reh-
ber olmas›, hizmetten yararlanan kad›n ve çocuklar›n›n istismar›n›n önlenmesi, insan onuruna yak›flan ça¤dafl
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anlay›fl ve koflullara uygun düzeyde hizmet sunumunun sa¤lanmas› amac›yla haz›rlan›p, 8 May›s 2001 tarih ve
24396 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunan ve bu alandaki özverili çal›flmalar›n des-
teklenmesi, iflbirli¤i ve dayan›flman›n öne ç›kar›larak uygulanmas› öngörülen; “Özel Hukuk Tüzel Kiflileri ile Ka-
mu Kurum ve Kurulufllar›nca Aç›lan Kad›n Konukevleri Yönetmeli¤i” uyar›nca da hizmetlerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda,   biri 2005 y›l›nda 18 kapasiteli,  di¤eri 2006 y›l›nda 25 kapasiteli kamuya ait iki kad›n konuke-
vi ile 2007 y›l›nda 12 kapasiteli özel hukuk tüzel kiflilerine ait olmak üzere 3 kad›n konukevi Kurumumuzdan
aç›l›fl izni alarak hizmete aç›lm›flt›r. 

Bu kurulufllar›n d›fl›nda  “Özel Hukuk Tüzel Kiflileri ile Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca Aç›lan Kad›n Konukev-
leri Yönetmeli¤i” kapsam›nda de¤erlendirilebilecek ancak, Kurumumuzdan aç›l›fl izni baflvurusu bulunmayan; va-
lilik, belediye ve sivil toplum kurulufllar›na ait, fliddete maruz kalan kad›nlara yönelik hizmet verdi¤i tespit edilen
18 kurulufl/ bölüm/ birimler tespit edilmifltir. 

Kurumumuza ait 23, di¤er kamu ve sivil toplum kurulufllar›na ait 21 olmak üzere söz konusu kurulufllar›n genel
toplam› 44’dür.

KADINLARA YÖNEL‹K OLARAK TOPLUM MERKEZLER‹NDE YÜRÜTÜLEN

ÇALIfiMALAR

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü ça¤dafl sosyal hizmet politikalar› ba¤lam›nda
kurum odakl› hizmetlerinin yan› s›ra, aileye ve kad›na yönelik koruyucu-önleyici, e¤itici-gelifltirici, hizmetleri ye-
rine getirmek üzere 1992 y›l›nda Toplum Merkezi Projesi’ni haz›rlayarak 1993 y›l›nda toplum merkezi hizmet-
lerini bafllatm›flt›r. 

2828 Say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 9.Maddesinin de¤iflik (j) bendi ile 15 in-
ci maddesi hükümlerine dayan›larak düzenlenen “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ba¤l› Top-
lum Merkezleri Yönetmeli¤i” 11.07.2000 tarih ve 24106 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e gir-
mifltir.

“Toplum Merkezleri” h›zl› toplumsal de¤iflme, kentleflme ve göçün yaratt›¤› sorunlar do¤rultusunda, bireylerin,
gruplar›n, ailelerin ve toplumun sorunlarla bafl edebilmeleri ve bireylerin kat›l›mc›, üretken ve kendine yeterli
hale gelmesi amac›yla; koruyucu-önleyici, e¤itici-gelifltirici, rehberlik ve rehabilite edici ifllevlerini, bir arada ve
en kolay ulafl›labilir biçimde, kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri
ve gönüllüler ile iflbirli¤i ve eflgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet ku-
rulufllar›d›r.

Toplum merkezleri, kifli, grup ve topluluklar›n; kültür, iletiflim, beceri kapasitesini tan›ma ve artt›rma, bilgilen-
me, dertleflme, sinerji yaratma ve devletle birlikte hareket etme yerleridir. Toplum Merkezi; sadece bir bina,
kapal› bir mekân de¤il, ayn› zamanda bilgi aktaran, bunun yan› s›ra kent ile göç eden aras›nda ba¤ kuran bü-
tünleflmeyi sa¤layan arac› bir kurumdur. Toplum Merkezi; kuflkusuz mevcut hizmet kurulufllar›n›n (sa¤l›k, halk
e¤itimi, okul vb) rol ve görevlerini üstlenme durumunda de¤ildir. Ancak bu kaynaklardan yararlan›lmas›n› sa¤-
lamak, kaynaklara eriflilmesini kolaylaflt›rmak, boflluklar› doldurmak, iflbirli¤i sa¤lamak aç›s›ndan etkin bir rol
üstlenmektedir.

TOPLUM MERKEZLER‹N‹N AMAÇLARI 

- Geliflen, de¤iflen ülke koflullar› ve anlay›fl› ile paralel her yafla uygun sürdürülebilir insani geliflmeye katk›
sa¤lamak,

- Demokratik davran›fllar gelifltirmek, 

- Dezavantajl› ve yoksun konumda bulunan ve iç göçten etkilenen tüm nüfus kesimlerine yönelik Toplum-
sal Cinsiyet Eflitli¤i kapsam›nda toplumsal kaynaklara ve sosyal hizmetlere eflit ulafl›m› sa¤layacak sosyal,
ekonomik ve kültürel geliflime uygun programlar haz›rlamak ve uygulamak
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- Nüfusun tümüne yönelik kapsaml› bir program düzenlenmesi esas olmakla birlikte yerel özellikler göz
önünde bulundurularak cinsiyete dayal› dengeleri sa¤lamak,

- Hedef gruplara, vatandafll›k bilinci kazand›rmak örgütlü davran›fl ve kat›l›m kapasitelerini gelifltirmek,

- Bireylere, ailelere ve topluluklara kiflisel ve toplumsal yaflam becerileri kazand›rmak,

- Bireylerde ve k›rsal topluluklarda çevre duyarl›l›¤›n› art›rmak ve do¤al çevrenin iyilefltirilmesine katk› sa¤-
lamak,

- Yerel ve kamusal kurulufllar, sivil toplum kurulufllar› ile hizmet verilen bölgede bulunan kaynaklar›n top-
lumsal cinsiyet eflitli¤i göz önünde bulundurularak kullan›m›nda etkinli¤i art›rmakt›r.

TOPLUM MERKEZLER‹NDE TEMEL POL‹T‹KALAR VE ÖNCEL‹KLER

Temel politikam›z ve önceli¤imiz; iç göçten etkilenmifl, kentin yan› bafl›nda olup, kaynaklara ulaflamayan ve eflit
f›rsatlardan yoksun kalan çocuk, genç, kad›n, erkek, yafll›, özürlü gruplar›na, toplumsal cinsiyet eflitli¤i kapsa-
m›nda koruyucu önleyici, e¤itici, gelifltirici hizmetlerin sunulmas›, erkek ve kad›n bak›fl aç›lar›n›n yaflam›n her
alan›nda eflit yer almas›, kad›n›n birey olarak güçlendirilmesi ile üretime katk›s›n›n sa¤lanmas›d›r. 

Kad›nlar›n bilgi, beceri, e¤itim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin artt›r›lmas›, ortaya ç›kma olas›l›¤› olan pek çok
sorunun önlenmesi anlam›na gelmektedir. Bu gerçekten hareketle kad›nlar›n güçlendirilmesi Toplum Merkezle-
rinin en temel hareket noktas›n› oluflturmaktad›r.

Olanaklar aç›s›ndan dezavantajl› bölgelerde geleneksel yap› içerisinde bulunan kad›nlar, anne ve efl kimli¤i ile
var olmakta, toplumsal yaflama kat›lma ve birey olma f›rsat›ndan yoksun yaflamaktad›r. Bu geleneksel yap› ne-
deniyle kad›n ve genç k›zlar›n toplumsal yaflama kat›l›m›n› kolaylaflt›racak ve kabul görecek yöntemler üretilme-
si zorunludur.

Toplum merkezlerinde de, en kabul gören yöntemler bölgeye göre üretilmekte ve hizmetlere davet bu yöntem-
lerle gerçeklefltirilmektedir. 

Toplum merkezlerimizde, toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kad›na yak›flt›r›lan etkinlikler olarak aile içinde ka-
bul edilen dikifl, nak›fl vb kurslar› bir araç olarak kullan›lmakta,  hatta baz› toplum merkezlerinde ve özellikle Do-
¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde baz› illerde otomatik çamafl›r makinelerini kullanmalar› sa¤lanarak, ka-
d›n ve genç k›zlar toplum merkezine çekilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu çal›flmalara efl zamanl› olarak kad›n›n birey
ve kad›n kimli¤ini öne ç›karan e¤itim programlar›, faaliyetler ve grup çal›flmalar› yürütülmektedir. Çamafl›r ma-
kinesi kullanabilece¤i için eflinden veya aile büyü¤ünden izin alabilen kad›nlar›n o esnada e¤itim programlar›na
kat›l›m› sa¤lanmaktad›r.

Kad›n›n toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana ç›kan ve kad›n›n da öncelikle benimsedi¤i anne ve efl rollerinde
yaflad›¤› sorunlar›n çözümü, anne ve efl olarak sa¤l›kl› iliflkiler kurabilmesi amac›yla;  Anne – Çocuk E¤itim Prog-
ram› (AÇEP), efller aras› çat›flma çözme e¤itimi, grup çal›flmalar› ve kiflisel çal›flma yap›lmaktad›r. 

Anne ve efl rollerine uygun olarak aile içi iliflkilerini düzenlemek üzere beceri kazanan ve kapasiteleri artt›r›lan
kad›nlar, birey ve kad›n kimli¤ini güçlendirmeye yönelik olarak bu çal›flmalar›n arkas›ndan Kad›n›n ‹nsan Hak-
lar› E¤itim Program› (K‹HEP), çeflitli seminerler, konferanslar, paneller, söylefliler ve e¤itim toplant›lar›ndan ya-
rarland›r›lmaktad›rlar. 

Ayr›ca, yine geleneksel yap›da yo¤un olarak görülen evde gelir elde edenin kimlik olarak kabul görmesi nede-
niyle, kad›n›n el eme¤i ile gelir elde etmesi ve/veya meslek edindirilmesine yönelik destekleyici çal›flmalar da sür-
dürülmektedir.  
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Tüm bu çal›flmalar sonucunda kad›n›n; kendini ifade etmesi,  sorunlar›n›n fark›na varmas› ve paylaflmas›, sorun-
lar›na yönelik çözüm üretme kapasitesinin artt›r›lmas› ve böylece kad›n›n aile ve toplum içerisinde kabul ve say-
g› görerek statüsünün yükselmesi sa¤lanmaktad›r. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› toplam 39 ‹lde 75 Toplum Merkezi bulun-
maktad›r. 

2007 YILINDA KADINLARA YÖNEL‹K OLARAK
UYGULANAN PROGRAMLAR VE YARARLANAN KADIN SAYISI TOPLAM

Kad›n›n El Eme¤inin De¤erlendirilmesine Yönelik Kurslar 7.172

Yetiflkinlere Yönelik E¤itim ve Sosyal Kültürel Etkinlikler (seminer,

konferans, panel, e¤itim söyleflileri) 11.984

Kad›n›n ‹nsan Haklar› E¤itim Program› 473

Anne Çocuk E¤itim Program› (6 yafl›nda çocuklar› da programa kat›lmaktad›r.) 872

Benim Ailem (0-6 Yafl) 867

7-19 Yafl Aile E¤itimi 302

Aile Sistemini Güçlendirmeye Yönelik E¤itim Programlar› 1.036

Kad›nlara Yönelik Okuma Yazma Kursu 1.349

A‹LE DANIfiMA MERKEZLER‹NDE KADINLARA YÖNEL‹K YÜRÜTÜLEN ÇALIfiMALAR

Aile Dan›flma Merkezleri aile yaflam›n› korumak, desteklemek ve sorunlar›n çözümüne yard›mc› olmak amac›y-
la aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, e¤itici-gelifltirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yan› s›ra reh-
berlik ve dan›flmanl›k hizmetlerinin de verildi¤i merkezler olup, bu  Merkezlerde; aile hayat›n›n gelifltirilmesi ve
güçlendirilmesi yoluyla ailenin refah›, mutlulu¤u ve bütünlü¤ünün sa¤lanmas›, uyumlu aile iliflkilerine katk›da bu-
lunulmas›, aileyi bir arada tutan ba¤lar›n kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kifliliklerinin sa¤l›kl› biçimde geliflme-
si, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi  ve toplumsal yaflama uyumlar›n›n sa¤lanmas›, sa¤l›kl› çocuk ye-
tifltirme bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal de¤erler aras›n-
da bir denge sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.  

Söz konusu merkezlerde bu amaçlara uygun olarak;  evlili¤e haz›rl›k,   aile içi iletiflim,  efller aras› uyumsuzluk,
tek ebeveynlik, ebeveyn-çocuk iliflkisinden do¤an sorunlar, aile içi rol ve sorumluluklar›n da¤l›m›, yafll› ve engel-
li üyelerin bak›m›, boflanma öncesi ve sonras› yaflanan sorunlar›n giderilmesi vb. konularda ailenin kendi kendi-
ne yeterli hale gelmesi yönünde mesleki çal›flmalar gelifltirilerek sürdürülmektedir.

Ayr›ca, kad›n›n toplum ve aile içerisindeki statüsünün yükseltilmesine yönelik programlar›n gelifltirilmesi, töre ci-
nayetlerinin ve aile içi fliddetin önlenmesi ile 4320 Say›l› “Ailenin Korunmas›na Dair Kanun” un gerekli haller-
de yaflama geçirilmesi konusunda aile e¤itilerek desteklenmekte, rehberlik ve dan›flmanl›k hizmeti verilerek ai-
lenin toplumsal ve ekonomik de¤iflimi için uyumuna yard›mc› olunmaktad›r.

Bu çal›flmalar›n yan› s›ra Aile Dan›flma Merkezlerinde görevli meslek elemanlar›n›n  kad›n ve çocuklar›n yasal
haklar› ve bu haklar›n nas›l kullan›laca¤› konular›nda bilgiler içeren Toplumsal Cinsiyet E¤itimi, Benim Ailem,
Anne – Çocuk E¤itim Program›, Baba Destek Program›, Kad›n›n ‹nsan Haklar› E¤itimi Program›, Vatandafll›k
ve Çocuk Haklar› E¤itimi Program› gibi haz›rlanm›fl paket programlar›n›n e¤itici e¤itimlerine kat›lmalar› gerçek-
lefltirilerek bu e¤itimlerin hizmetin niteli¤ine olumlu biçimde yans›mas› sa¤lanmaktad›r. 
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Bu paket programlardan, Anne Çocuk E¤itim Vakf› ile iflbirli¤i içinde yürütülen Baba Destek Program› (BA-
DEP), babalara çocuk e¤itiminde ve aile içersinde do¤ru disiplin yöntemleri, etkili iletiflim becerileri kullanmala-
r›, aile içi fliddet ve çat›flman›n nas›l önlenece¤i ile ilgili bilgi ve beceriler kazand›rmay› hedefleyen bir paket prog-
ram olup, babalarla gerçeklefltirilen haftal›k tart›flma toplant›lar› ile sürdürülmektedir.

Bu paket programlardan do¤rudan kad›nlara yönelik olanlar ise flunlard›r:

AÇEP; Anne Çocuk E¤itim Vakf› ile iflbirli¤i içinde yürütülen Anne – Çocuk E¤itim Program›d›r. E¤itim boyun-
ca annenin çocu¤unu yetifltirirken kulland›¤› yöntemler, bu yöntemlerin çocu¤u nas›l etkiledi¤i, çocu¤uyla nas›l
iletiflim kurabilece¤i, aralar›ndaki çat›flmalar› en aza nas›l indirebilece¤i konular›nda paylafl›m yap›lmakta anne-
nin e¤itici potansiyelinin ve giderek aile içi statüsünün güçlendirilmesi, aile içi fliddetin önlenmesi hedeflenmek-
tedir.

UNICEF deste¤i ile sürdürülen “Türkiye’deki Çocuklar ‹çin ‹yi Bir Yönetiflim Koruma ve Adalete Do¤ru “ pro-
jesi kapsam›nda yürütülen Benim Ailem Program›; çocu¤un psiko-motor, sosyal ve biliflsel geliflim hakk›n› gü-
vence alt›na alarak geliflimsel gecikmelerini önlemek anne babalar›n erken çocukluk konusunda bilgilerini artt›r-
mak bölgeler ve cinsiyetler aras›ndaki eflitsizli¤i azaltmak, ö¤renme baflar›s›n› desteklemek ve etkili ana babal›k
program›n›n ulusal düzeyde yayg›nlaflt›rmak amac›yla 0-6 yafl grubunda çocu¤u olan annelerle yap›lan grup ça-
l›flmalar› yoluyla uygulanmaktad›r.

Program›n uygulanabilmesi için uygulay›c›lar›n e¤itici e¤itiminden geçmeleri gerekmektedir. Toplum merkezle-
ri, aile dan›flma merkezleri ve çocuk yuvalar›nda görev yapan çok say›da meslek eleman› (sosyal çal›flmac›, psi-
kolog, çocuk geliflimci, ö¤retmen ) iki haftal›k e¤itici e¤itimlerini tamamlayarak görev yerlerinde uygun koflullar-
da annelerle veya bak›c› annelerle grup çal›flmas› düzenleyerek annelerin ve annelere verilen baba mektuplar›
arac›l›¤›yla babalar›n bilgi ve becerilerini gelifltirme çal›flmalar›n› sürdürmektedirler.  

K‹HEP; Kad›n›n ‹nsan Haklar› E¤itim Program›d›r. Kat›l›mc› kad›nlar›n haklar› ve yasalar› ö¤renmesini ve cinsi-
yet ayr›mc›l›¤› konusunda bilinçlenmesini sa¤lamak bu yolla kad›nlar›n toplumsal statüsünü yükseltmek daha
güçlü ve sa¤l›kl› olmalar›n› desteklemek e¤itimin ana hedeflerindendir.

Aile Dan›flma Merkezlerinin toplam say›s› 36 ilde 40 ’e ulaflm›fl olup, 2007 y›l› içerisinde 21.305 kifliye hizmet
verilmifl olup, bunun 15.744 ü ise kad›nd›r. 
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Kad›na Karfl› fiiddete Son! Kampanyadan Programa1

Meltem A⁄DUK
Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

“….bi arkadafl›m var. Bi k›z arkadafl› vard› seviyordu…Sonra, bir gün duydum ki, beraber yakalam›fllar.
Yatakta tabii ki yakalam›fllar. (…) (K›z öldürüldü, erkek halen saklanmaktad›r.) Ama öldürme ifli, yani biz
k›nad›k onlar›. Halbuki madem birbirlerini seviyorlard›, madem böyle bir durumda bafllar›na gelmiflti, hiç
kendinizi rezil etmeden, çünkü bunlar sonuçta da birbirini seviyor. Ça¤›racakt›n, ‘madem sen bu ifli yap-
t›n’, ‘kimse duymadan, bunu bi evlendirecektiniz, güzel bi flekilde’

- Kimse duymadan dediniz, birisi duyarsa, çevre duyarsa ifl de¤iflir mi?

- “Yav çevre duyarsa, bu yar›n çünkü bunlar ev kuracaklar. Yani bi yuvalar› olacak. Yani en az›ndan
arkadafllar› taraf›ndan k›nanabilirler, ay›planabilirler. Yani o aç›dan söylüyorum.” (fianl›urfa, erkek,
35 yafl, ilkokul mezunu) (Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri, UNFPA/UNDP Raporu)

Birleflmifl Milletlet Nüfus Fonu 1971 y›l›ndan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ortak programlar yürüt-
mektedir. Genel olarak üreme sa¤l›¤›, aile planlamas› konusunda yürütülen programlara 2000li y›llar›n bafl›n-
dan itibaren kad›n-erkek eflitli¤i ve daha özelde de bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak tan›mlanan kad›na yönelik flid-
det ile mücadele konular› eklenmifltir. UNFPA’in kad›na karfl› fliddet ile mücadele konusuna e¤ilmesi, 1980le-
rin sonlar›ndan itibaren bu konuda yükselen kad›n hareketinin meyvelerini de¤iflen kanunlarda ve politikalarda
vermesi, özellikle de namus cinayetlerinin art›k aç›k bir flekilde tart›fl›lmaya bafllanmas› ile h›zlanm›fl ve UNFPA
Türkiye Ofisinin de bu konuya daha fazla kaynak ay›rmas›na neden olmufltur. UNFPA di¤er Birleflmifl Milletler
kurulufllar› gibi programlar›n› çal›flt›¤› ülkenin kamu kurum ve kurulufllar› ve STK’lar›n belirledi¤i öncelikler do¤-
rultusunda oluflturur. 2000-2005 Üçüncü Ülke Program›nda ve 2006-2010 Dördüncü Ülke Program›nda be-
lirlenen önceliklerden biri kad›n haklar›n›n ilerletilmesi ve kad›n – erkek eflitli¤inin her düzeyde gerçeklefltirilme-
si olmufltur. Her iki amaç da gerçeklefltirilirken özellikle bu konularda çal›flan kamu kurum ve kurulufllar›n›n ka-
pasitelerinin gelifltirilmesi ve kamuoyunun bu konularda duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› hedeflenmifltir. 

11 Temmuz 2004: UNFPA Namus Cinayetleri Üzerine Çal›flsa…

UNFPA Türkiye Ofisi di¤er ülke ofisleri gibi 11 Temmuz’u Dünya Nüfus günü olarak kutlar. Bu günün amac›
her y›l seçilen bir konu çerçevesinde kamuoyunu, karar vericileri ve politika yap›c›lar› bilgilendirmek, ilgileri bu
konu/sorun üzerine çekmektir. Bir sonraki basamak ise birkaç ana çal›flma alan›ndan oluflur; (1) kamuoyu bil-
gilendirme kampanyalar› (2) savunuculuk çal›flmalar› (3) konuya iliflkin çal›flan kurumlar›n kapasitelerinin geliflti-
rilmesi (4) konuya iliflkin politika gelifltirilmesi. Bu do¤rultuda UNFPA Türkiye Ofisi 2004 y›l›nda global tema
olan “kad›nlar›n hayat›n› kurtarmak” çerçevesinde Türkiye kamuoyunu da özellikle meflgul eden “Namus Cina-
yetlerini” 11 Temmuz konusu olarak seçti. Bu çerçevede bir medya taramas› yap›ld›. Bu tarama sonunda özel-
likle medya kurulufllar›n›n ilgisi çekildi ve bu konuda daha genifl kapsaml› bir araflt›rma yap›lmas›na karar veril-
di. “Namus Cinayetlerinin Dinamikleri” raporu da iflte bu karar›n sonunda gerçeklefltirilen nitel araflt›rman›n so-
nucudur. Rapor Eylül 2005 y›l›nda aç›kland›. 

A¤ustos 2005: UNFPA kad›na yönelik fliddet konusunda ulusal nitelikte birfleyler yapmal›:

Namus Cinayetleri medya aç›klamas›ndan sonra gelen olumlu tepkiler, UNFPA’in bu alanda daha genifl kap-
saml› çal›flmas› gerekti¤ini ortaya koydu. Bu alanda sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flmalar› neredeyse 20 y›ld›r or-
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1 Bu metinde anlat›lanlar 2004-2007 y›llar› aras›nda yap›lm›flt›r. Bu kadar k›sa sürede yap›lan bu faaliyetlerin baflar›s›n›n alt›nda
bir taraftan hükümetin politik bir kararl›l›¤› atarken, di¤er taraftan da son 20 y›lda kad›n hareketinin bu konu üzerindeki çabalar›

ve kamuoyunu bu mücadeleye haz›rlamas› bulunmaktad›r. Son yirmi y›lda KKfi ile mücadele eden kad›nlar›n hepsine teflekkür ede-

rim. Onlar›n çabalar› olmasayd›, bizler bu kadar h›zl› ilerleyemezdik.  
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tadayd› ve onlar›n arac›l›¤› ile önemli yollar katedilmiflti. fiimdi ise devletin bu konuda kararl›l›¤›n› gösterme za-
man›yd›. Yeni TCK ç›km›fl, 4320 yürürlükteydi ama tüm bunlar› kamuoyuna özellikle bir devlet kampanyas› ile
duyurulmas› gerekiyordu. UNFPA Türkiye Ofisinin çal›flma ortaklar›ndan olan Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakan-
l›¤› bu yönde niyetini belli ettikten sonra 25 Kas›m 2005 tarihinde bafllat›lmak üzere bir duyarl›k kampanyas›-
n›n haz›rl›k çal›flmalar›na baflland›. Öncelikle tema belirlendi; “erkekler erkeklerle konufluyor”…Daha sonra Ka-
d›na Karfl› fiiddete Son! Slogan› ve logo yarat›ld› ve bir spot film çekildi. Bu süreçte önemli ad›mlardan biri kam-
panyan›n daha fazla görünürlü¤ünü sa¤lamak ve sözünü yaymak amac›yla ünlü bir kiflinin seçimi oldu; Demet
Akba¤ UNFPA Türkiye ofisinin iyi niyet elçisi seçildi. Kampanyan›n erkekleri ön plana ç›kartmas› do¤al olarak
kampanya ortaklar›n›n seçimini de etkiledi; Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir kampanyaya destek verecek-
lerini aç›klad›. Federasyonun yan›s›ra 2005 y›l›nda 1. Futbol liginde yer alan 18 futbol tak›m› da yine kampan-
ya destekçilerinden oldu. Aral›k ay›n›n ilk hafta sonu “kad›na karfl› fliddete son!” futbol hafta sonu ilan edildi ve
18 tak›m sahaya kampanya  slogan› ve logosu olan tiflörtler ve pankarlarla ç›kt›lar, bu etkinlik Digitürk’ün LigTV
kanal›nda da canl› olarak yay›nland›. 

Fark›ndal›k yaratma kampanyalar›n›n etkisinin güçlü olabilmesi toplumdan farkl› gruplar›n deste¤ini almas› ko-
fluluyla gerçekleflir. Bu tür bir destek, e¤er politika temelli savunuculuk stratejileri ile birarada yürütülürse top-
lumsal dönüflümün katalizörü olur. 

Aral›k 2004: Kampanyaya Özel Sektörden Destek…Rakip mi? Ortak m›?

UNFPA ve ortaklar› medya kampanyas› haz›rl›klar›n› bitirmek üzereyken Hürriyet Gazetesi “Aileiçi fiiddete
Son!” Kampanyas›n›n lansman›n› gerçeklefltirdi. “Kad›na Karfl› fiiddete Son!” kampanyas›n›n ‹stanbul’da Kad›n
ve Aileden sorumlu Devlet Bakan› Güldal Akflit himayesinde yap›lan bas›n toplant›s›ndan sonra Hürriyet Aile içi
fliddete son kampanyas› yürütücüleri ile ortak bir toplant› yap›ld›. Toplant› sonunda iki kampanyan›n birlefleme-
yece¤i ama UNFPA’in her iki kampanyaya da destek verece¤i karar› al›nd›. UNFPA böylesi bir mücadelede ne
kadar çok ortak olabilirse mücadelenin daha kapsaml› yürütülebilece¤ini düflünüyordu. Hürriyet’in kampanyas›
önceleri çok samimi gibi alg›lanmasa da y›llar içinde gerçeklefltirdi¤i baflar›l› çal›flmalarla bu alanda kendine
önemli bir yer edindi. En son geçen y›l ‹stanbul Valili¤i ile bafllatt›¤› bölgesel ALO fi‹DDET hatt› gerçekten ulu-
sal nitelikte ve örnek bir çal›flma olarak birçok kad›n›n hayat›n› kurtard›, kurtarmaya devam ediyor. 

Hürriyet’in UNFPA ile ortakl›k içinde gerçeklefltirdi¤i üç önemli uluslararas› toplant› da ulusal ve ulusararas› de-
neyimleri biraraya getirme anlam›nda baflar›l› çal›flmalar oldu. Hürriyet ile ayr›ca “özel sektör kurulufllar› aras›n-
da aileiçi fliddetle mücadele ittifak›” çal›flmalar›n›n da ilk tohumlar› at›ld›. fiimdi baflka alanlardan özel sektör ku-
rulufllar›n›n bu konuya ilgi göstermeleri için çaba harcan›yor. Kendilerine aileiçi fliddetinflirketleri için maaliyeti-
nin ne kadar yüksek oldu¤u anlat›larak kampanyaya destek vermeleri isteniyor.

Bahar 2005: Kampanya meyvelerini veriyor, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i ve KSGM
ile bir proje…

UNFPA’in 2000 y›l›ndan bu yana uyumlu bir ortakl›k içinde çal›flt›¤› KSGM, Avrupa Komisyonu Türkiye Tem-
silcili¤inden bir proje teklifi ald›. UNFPA yapt›¤› çeflitli savunuculuk faaliyetlerinin yan› s›ra birlikte çal›flt›¤› ku-
rumlara teknik destek veren de bir BM kuruluflu olarak, bu projelerin haz›rlanmas›nda KSGM’ye dan›flmanl›k
deste¤i verdi. ‹ki bölümden oluflan projenin önemli bir aya¤›n› Aileiçinde Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Pro-
jesi oluflturmaktayd›. 2007 Kas›m’›nda bafllayan bu proje ile bir Eylem Plan› çerçevesinde devlet içinde Aileiçin-

de Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Mekanizmas› kurulmas› öngörülmektedir.2 Kas›m 2009’da bitmesi öngö-
rülen projede amaçlanan alt› hedef bulunmaktad›r;

1. Ulusal Bilgi Sisteminin kurulmas›

2. Kamu Yetkililerinin Duyarl›l›¤›n›n Art›r›lmas›

3. S›¤›nmaevi Altyap› Standartlar› ve Alternatif Yönetim Modellerinin Oluflturulmas›
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4. Ulusal Eylem Plan›

5. ‹letiflim Stratejisi ve Uygulanmas›

6. Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Kurumsal Mekanizmas›n›n Oluflturulmas›

May›s 2005: Yeni Bakan Devrede…

Kampanyan›n h›z ald›¤› bir noktada ortaklardan birinin de¤iflimi baz› faaliyetlerin ertelenmesine neden oldu ve
çal›flmalar arka planda devam etse de, kamuoyuna yeniden ç›k›fl için bir süre beklenmek durumunda kal›nd›. Bu-
rada önemli olan kampanya yönetiminin esnek olmas› ve her türlü politik de¤iflimi ve geliflmeyi gö¤üsleyecek
bir yap›ya sahip olmas›yd›. 

Bu süreçte kampanyaya yeni ortaklar gelmeye devam ettiler. May›s 2005’te Kültür Bakanl›¤› Devlet Çoksesli
Korosu kampanyaya destek vermek istediklerini belirterek 3000 türkü tarad›lar. Bu türkülerden Kad›an Yöne-
lik fiiddeti içerenleri ay›rd›lar ve içlerinden seçilen 12 tanesi ünlü bestecilerce çokseslendirildi. 25 Kas›m 2005’te
‹stanbul’da, Mart 2006’da Ankara’da ve Eylül 2006’da da Amasya’da gerçeklefltirilen üç konserle ve stüdyoda
kaydedilen CD ile kampanyaya katk›da bulundular. Koro bu kampanya için haz›rlad›¤› repertuvar› halen daha
çeflitli konserlerinde kullanmaktad›r. 

Eylül 2005: Herfleyin Bafllang›c› olan Namus Cinayetleri Araflt›rmas› Bitti…

UNFPA, UNDP ve Nüfus Bilim Derne¤inin ortakl›¤› ile gerçeklefltirilen Namus Cinayetleri araflt›rmas› sonuçlan-
d›. Rapor herkesimden çeflitli tepkiler ald›, çeflitli bakanlar›n da ilgisini çeken raporun farkl› flekillerde tan›t›m›
yap›ld›. Bakanlara özel toplant›lardan, Meclis’te kurulan Töre Namus Cinayetlerini Araflt›ma Komisyonuna su-
nufla kadar. Ayr›ca Tvlarda da çeflitli programlara konuk olundu. Bir Savuculuk materyalinin politika yap›c›lar
düzeyinde do¤rudan etkisi bu araflt›rma raporu ile çok net bir flekilde görüldü. 

2006: Yeni Bir Y›l…Bir AB destekli Proje Daha…

Kampanya çeflitli faaliyetleri ile aral›klarla devam ederken Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i bu sefer de
‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Daire Baflkanl›¤› ile UNFPA’e geldi. Kad›na yönelik fliddetle mücadelede yeni
bir proje daha yap›lmak isteniyordu…fiiddete u¤ram›fl kad›nlar›n destek alabilecekleri örnek s›¤›nmaevlerinin ku-
rulmas›na yönelik…Türkiye’de sekiz ilde s›¤›nmaevlerinin inflas›, tefrifli ve çal›flanlar› ile o ilde hizmer sa¤lay›c›-
lar›n kapasitelerinin yükseltilmesini içeren proje neredeyse iki y›ll›k bir haz›rl›k süreci sonunda 2008 y›l›n›n ba-
fl›nda bafllad›.  

UNFPA, KSGM ve Hürriyet ile 2006 y›l› içinde kampanyan›n devam› için çeflitli faaliyetler yapt›. Yine bir savu-
nuculuk materyali olarak kullan›labilecek bir rapor haz›rlatt›. Filiz Bingölçe’nin haz›rlad›¤› “Dil Dayaklar›” adl› ra-
por, erkeklerin fliddet uygulama öncesi, s›ras›nda ve sonras›nda nas›l bir dil kulland›klar›n› ortaya koymaktad›r. 

Mart 2006: Türk Silahl› Kuvvetleri de iflin içine giriyor…

Türk Silahl› Kuvvetleri ile birlikte tüm garnizonlar›nda kullanmak üzere kampanya çerçevesinde posterler yap›l-
d›. Posterlerin tasar›mlar›n› TSK gerçeklefltiriken, metinler ve sloganlar UNFPA&KSGM taraf›ndan yaz›ld›. Pos-
terlerin yan›s›ra tüm er ve erbafllar›n e¤itimleri s›ras›nda ald›klar› “Vatandafll›k Sevgisi” dersinin içine de kad›na
karfl› fliddet özelinde toplumsal cinsiyet eflitli¤ine iliflkin bir bölüm yerlefltirildi.

Eylül-Kas›m 2006: 25 Kas›m Yaklafl›yor…Bir Hayalimiz Gerçeklefliyor…

Kampanya fikri ilk oluflmaya bafllad›¤› zaman UNFPA ofisinde ileriye yönelik çeflitli hayaller kurmufltuk. Bunla-
r›n bafl›nda da hkümetin politik kararl›l›¤›n› göstermesi aç›s›ndan Baflbakan’a “Kad›na Karfl› fiiddete Son” de-
dirtmek vard›. Bu hayalimiz neredeyse 1.5 y›l kadar k›sa bir sürede KSGM ve Devlet Bakan› arac›l›¤› ile gerçek-
leflti. 25 Kas›m 2006 tarihinden bafllayarak Tvlarda yay›nlanmak üzere Say›n Baflbakan›n, Devlet Bakan› Nimet
Çubukçu’nun, KSGM Genel Müdürü Esengül Civelek’in ve Diyanet ‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu’nun yer ald›¤›
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bir spot film çekildi ve tüm ulusal kanallarda gösterime girdi. Yine ayn› tarihlerde çeflitli illerde bilboardlarda kul-
lan›lmak üzere afifller yap›ld› ve as›ld›. 

Kas›m 2006: Yeni bir ortak daha…Giyim Sanayiciler Derne¤i…

Bafllang›c›ndan bu yana neredeyse 2 y›l geçmifl olan kampanyan›n tekrar kamuoyunda yank› yapmas› için yeni
bir ç›k›fl yap›lmas› gerekiyordu. Kampanyan›n ilk temas› “erkekler erkeklerle konufluyor” tekrar hat›rland› ve ye-
ni bir ortakla yeni bir faaliyete giriflildi. Giyim Sanayicileri Derne¤i kendisine üye olan tüm firmalara bir ça¤r› ya-
parak kampanyay› desteklemelerini rica etti. Bu destek iste¤ine 15 firma cevap verdi. Deste¤e cevap veren fir-
malar ürettikleri ve satt›klar› erkek ürünlerinin fiyat etiketlerinin yan›na bir de KKfi Son etiketi ilave ettiler ve
ma¤aza vitrinlerine etiketlerin tasar›mlar›nda posterler yerlefltirdiler. Faaliyet bafllang›c›ndan bu yana bir milyon
etiketli erkek giyim ürünü sat›ld›. 

Aral›k 2006: Polisler de iflin içinde…Protokol ‹mzas›

2004 Aral›k ay›nda bafllayan duyarl›k kampanyas› art›k bir programa dönüflmüfl durumda. 2006 Aral›k’ta ‹çifl-
leri Bakan› Abdülkadir Aksu ve Devlet Bakan› Nimet Çubukçu’nun imzalad›¤› protokol ile “Kad›na Karfl› fiidde-
tin ÖnlenmesindePolisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Projesi” bafllat›ld›. 2007 y›l›n›n tamam›na yay›lan ve
2008 y›l›nda da farkl› faaliyetlerle desteklenen projede 270 amir s›n›f personel e¤itici olarak yetifltirildi. E¤itici
e¤itimlerinin tamamlanmas›yla birlikte e¤iticiler tüm Türkiye’de polis merkezlerinde çal›flan 40.000 emniyet
mensubunu e¤itmeye bafllad›. E¤itimler 2008 y›l› sonuna kadar devam edecektir. 

2007 y›l›ndan itibaren kampanya daha çok “Kad›na Yönelik Aileiçi fiiddetle Mücadele Projesi” çerçevesinde de-
vam edilmektedir. 2008 y›l›nda Emniyet teflkilat› ile uygulanan proje benzeri projeler, yine protokoller çerçeve-
sinde Sa¤l›k Bakanl›¤› Personeline uygulanmaya bafllanacakt›r. Bu e¤itimler di¤er hizmet sa¤lay›c›lara yönelik
olarak da verilecektir. 

Sonuç

Önce bir hayal kurduk ve sonra da gerçeklefltirdik. Daha da ileriye giderek bir duyarl›l›k kampanyas›n› progra-
ma dönüfltürdük. Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü ile birlikte yürüdü¤ümüz bu yolda toplumun her kesiminden,
kamu kuruluflar›ndan, sanatç›lardan, sporculardan, STKlardan destek ald›k. 

Sonuçta etkili bir kampanya için

1. Toplumun her kesiminden destekçi gerekti¤ini,

2. Politik kararl›l›¤›n önemli oldu¤unu,

3. Bir kampanyan›n yürütülmesi için özel bir kampanya yönetim grubunun olmas› gerekti¤in,

4. Her at›lacak ad›m›n defalarca önceden düflünülmesi ve planlanmas› gerekti¤ini,

5. Esnek olunmas› gerekti¤ini,

6. Her orta¤›n gündeminin farkl› olmas› nedeniyle onlar› ortak bir paydaya getirmenin önemli oldu¤unu,

7. ‹statistiki verinin önemini,

8. Zamanlaman›n herfleyden önemli oldu¤unu ö¤rendik. 

Süreç devam ediyor. Kampanya art›k bir program›n parças› haline geldi; yani boynuz kula¤› geçti…
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET‹N SA⁄LIK SONUÇLARI VE HEK‹M SORUMLULU⁄U
Nüket PAKSOY ERBAYDAR
Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi  Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Tabipleri Birli¤i Kad›n Hekim/Kad›n Sa¤l›¤› Kolu Yürütme Kurulu Üyesi

Uzun y›llar boyunca görmezden gelinen, ola¤an kabul edilen ya da özel mesele olarak grülen kad›na yönelik flid-
det art›k günümüzde bir insan hakk› ihlali, toplum taraf›ndan tolerans gösterilmemesi gereken önemli bir halk
sa¤l›¤› ve kad›n sa¤l›¤› sorunu olarak ele al›nmaktad›r. 

Kad›nlar›n yaflad›klar› fliddetin gün ›fl›¤›na ç›k›fl› çok yak›n zamanlara rastlar. Dünya Sa¤l›k Örgütü bile bu olgu-
nun tan›mlamas›n› ancak 1993’te yapm›flt›r. Bu tan›mlamaya göre kad›na yönelik fliddet (violence against wo-
man), cinsiyete dayanan, kad›n› inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olas›l›¤› bu-
lunan, toplum içerisinde ya da özel yaflam›nda kad›na bask› uygulanmas› ve özgürlüklerinin keyfi olarak k›s›tlan-
mas›na neden olan her türlü davran›flt›r (1).

Efller aras› fliddet (intimate partner violence), özel bir iliflkide fiziksel sald›rganl›k, cinsel zorlama, psikolojik istis-
mar ve kontrol etme davran›fl› fleklindeki eylemlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan fiziksel, cinsel ve psikolojik zarara
neden olan davran›fl olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m flu anda birliktelikleri süren ya da ayr›lm›fl bütün çiftle-
ri kapsar. Bir iliflkide kad›n›n erke¤e, erke¤in kad›na, ayn› cinsiyetten çiftlerin birbirine fliddet uygulamas› olas›-
d›r. Ancak efller aras› fliddet sorununun en büyük bölümünü erke¤in kad›na uygulad›¤› fliddet olgular› oluflturur
(1). 

Cinsel fliddet, kurbana olan yak›nl›¤›na bak›lmaks›z›n herhangi bir kiflinin ev ya da iflyeri dahil herhangi bir or-
tamda cinsel içerikli eylemde bulunmas› ya da buna kalk›flmas›, istenmeyen cinsel ifadeler kullanmas› ya da öne-
rilerde bulunmas›, para karfl›l›¤› seksle ilgili herhangi bir giriflimde bulunmas› ya da bask› yoluyla karfl›daki kifli-
nin cinselli¤i üzerinde dayatmada bulunmas›d›r. Bu konuda yap›lan bask›, güç kullan›lan her türlü uygulamay›
kapsar. Cinsel fliddet kapsam›na aile içinde ya da flörtte tecavüz, yabanc› tecavüzü, savafl ortam›ndaki sistema-
tik tecavüz olaylar›, cinsel iliflki talebinde bulunma önerisi, istenmeyen di¤er cinsel öneriler ve sark›nt›l›k giriflim-
leri, zihinsel ya da bedensel özürlülerin cinsel istismar›, çocuklar›n cinsel istismar›, evlili¤e zorlama, çocuk yaflta
evlendirme, do¤um kontrol yöntemi kullanma hakk›n› engelleme ya da cinsel yolla bulaflan hastal›klara karfl› ko-
runma önlemlerini reddetme, zorla düflük yapt›rtma, kad›n sünneti ve bekaret muayenesi gibi kad›n›n cinsel kim-
li¤ine yönelik fliddet davran›fllar› ile maddi ç›kar sa¤lamak amac› ile kad›n› seks iflçili¤ine zorlama girmektedir (1). 

“Dünya Sa¤l›k Örgütü Çok Ülkeli Kad›n Sa¤l›¤› ve Aile ‹çinde Kad›na Yönelik fiiddet Çal›flmas›’na” (WHO Mul-
ti-country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women; 2005) göre  kad›nlar aras›nda
yaflam boyu fiziksel fliddet görme s›kl›¤› %13 ile %61 aras›nda de¤iflmektedir. Ayn› çal›flmada cinsel fliddet s›k-
l›¤› %6 ile %59 aras›nda bulunmufltur. Bu çal›flmada  kad›nlar›n efllerinden en fazla “tokatlanmak” fleklinde fi-
ziksel  fliddet gördü¤ü saptanm›flt›r. Ayr›ca kad›nlara eflleri taraf›ndan “yumruklanma”, “tekmelenme”, “yerde
sürüklenme”, “silahla tehdit edilme” gibi a¤›r fliddet flekillerinin uygulanmas› s›kl›¤› %4 ile %49 aras›nda de¤ifl-
mektedir (2). 

Kad›na fliddet uygulanabilece¤ini düflünen ve fliddet uygulayan erkekler yan›nda bu durumu uygun gören çok sa-
y›da da kad›n vard›r. Kad›na yönelik fliddet konusunda kad›nlar›n fliddeti ne kadar içsellefltirdi¤inin incelendi¤i
2003 Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas›’n›n sonuçlar›na göre kad›nlar›n %39.0’›, kad›n›n yeme¤i yakmas›,
kocas›na karfl›l›k vermesi, paray› lüzumsuz yere harcamas›, çocuklar›n bak›m›n› ihmal etmesi, cinsel iliflkide bu-
lunmay› reddetmesi gibi nedenlerin herhangi birisine ba¤l› olarak efllerinin kendilerine fiziksel fliddet uygulayabi-
lece¤ini kabul etmektedir. 

Türk kad›nlar› aras›nda fiziksel fliddet görmek için en geçerli neden kocaya karfl›l›k vermektir (%29.0). Evliler,
çocuk say›s› 5’ten fazla olanlar, genç kad›nlar, k›rsal bölgede yaflayan kad›nlar, e¤itimsiz kad›nlar fiziksel flidde-
ti daha fazla oranda içsellefltirmektedirler (3). 
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Baflbakanl›k Aile Araflt›rma Kurumu’nun 1997 y›l›nda Türkiye’yi temsil eden 2578 hanede yapm›fl oldu¤u “Ai-
le ‹çinde ve Toplumsal Alanda fiiddet” araflt›rmas›na göre evli ya da bafl›ndan evlilik geçmifl kad›nlar›n %25.2’si,
erkeklerin ise %6.1’i efllerinden fiziksel fliddet gördü¤ünü beyan etmifltir. Sözel fliddet s›kl›¤› kad›nlarda %12.3
olarak belirtilmifltir. Çocu¤u olan eriflkinlerin %45.4’ü çocuklar›na fiziksel fliddet uygulad›¤›n› bildirmifltir. Arafl-
t›rmaya kat›lan 14 yafl ve üzeri kiflilerin %70.0’›n›n çocuklu¤unda anne-babas›ndan fiziksel fliddet gördü¤ü be-
lirlenmifltir. Araflt›rmaya kat›lan 7-14 yafl grubu çocuklar›n yaklafl›k yar›s›n›n okulda, okul d›fl›nda fliddetin en az
bir türüne maruz kald›¤› görülmüfltür (4). 

Kad›nlar fiziksel (tokat atma, yumruklama, tekmeleme silahla yaralama, kad›n sünneti, namus cinayetine kurban
gitme, vs), psikolojik (isim takma, afla¤›lama, alay etme, tehdit etme vs), cinsel (sark›nt›l›k, tecavüz vs), ekono-
mik (çal›flt›rmama, paras›na el koyma, bafll›k paras› vs), kontrol etme (sosyal olarak izole etme, giyimine kufla-
m›na kar›flma, sa¤l›k hizmetlerine ulaflmas›n› engelleme vs) gibi flekillerde fliddet görmektedir.

Kad›na fliddet uygulayan erkeklerin bu davran›fllar›n›n temelinde toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yatt›¤› ifade
edilmektedir. Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yayg›nl›¤› kad›na yönelik fliddetin de dünyan›n her yerinde, her
sosyoekonomik grupta, yayg›n bir flekilde görülmesine neden olmaktad›r. Bu yayg›nl›¤›n sebebini sosyal bilim-
ciler fliddetin toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n sürdürülmesi için kullan›lan bir araç olmas›na ba¤lamaktad›r. Ka-
d›nlar, kendilerine biçilen rollere uygun davranmad›klar›nda, kendileri için çizilen k›rm›z› hatt› geçtiklerinde
özellikle erkekler taraf›ndan fliddet görerek cezaland›r›lmakta ve kendilerine rolleri hat›rlat›lmaktad›r. Erkekler,
kad›na rolünü dayatmak için kulland›klar› fliddeti, çocukluklar›nda flahit olarak ya da bizzat yaflayarak ö¤ren-
mektedir. 

Kad›na yönelik fliddet kad›n mortalitesini ve morbiditesini etkileyen önemli sorunlara zemin haz›rlamaktad›r. Bu
sorunlar do¤rudan fliddetin neden oldu¤u ölümler, yaralanmalar ve sakatl›klar oldu¤u gibi, birçok sa¤l›k sorunu-
nun ortaya ç›k›fl›n› kolaylaflt›ran, iyileflmeyi geciktiren, tedaviye uyuncu bozan etkilere sahiptir.  Kar›n ve gö¤üs
kafesi yaralanmalar›, k›r›klar çürük, ezik ve sert cisimlerin oluflturdu¤u izler, y›rt›k ve kesikler, göz içi yaralanma-
lar›, fibromiyalji, kronik a¤r› sendromu, sindirim sistemi bozukluklar›, irritable barsak sendromu, düflükler, kad›-
na yönelik fliddetin fiziksel sa¤l›k üzerindeki olumsuz sonuçlar›d›r. Alkol ve madde kötüye kullan›m›, depresyon
ve anksiyete, yeme ve uyku bozukluklar›, özürlülük, utanç ve suçluluk duygular›, fobiler ve panik bozukluklar›, fi-
ziksel inaktivite, azalm›fl benlik sayg›s›, post travmatik stres bozuklu¤u, psikosomatik bozukluklar, fiziksel ifllev-
sellikte azalma, sigara içme, intihar ve kendine zarar verme davran›fl› ve güvenli olmayan cinsel davran›fl biçim-
leri kad›nlar›n yaflad›¤› fliddetin olumsuz psikolojik ve davran›flsal sonuçlar›d›r. Anne ölümleri, infertilite, pelvik
inflamatuar hastal›k, gebelik komplikasyonlar›/düflükler, cinsel ifllevlerde bozukluklar, cinsel yolla bulaflan hasta-
l›klar HIV/AIDS, sa¤l›ks›z düflükler, istenmeyen gebelikler ise kad›na yönelik fliddete ba¤l› olarak oluflan cinsel
sa¤l›k ve üreme sa¤l›¤› sonuçlar›d›r. Kad›na yönelik fliddet kad›n ölümlerinin de önemli bir nedenidir. Namus ci-
nayetleri, intiharlar, AIDS’e ba¤l› ölümler ve fliddete ba¤l› çoklu travmalara ba¤l› ölümler femisitlerin önemli ne-
denleri aras›ndad›r.

Kad›na yönelik fliddetin ortaya ç›k›fl›nda birden fazla etkenin bir arada rol oynamas› nedeniyle çok say›da sektö-
rün birlikte çal›flarak soruna müdahale etmesi gerekmektedir. fiiddetin y›k›c› etkilerinin sa¤l›¤›n her boyutunda
görülmesi, kal›c› izler b›rakmas›, fliddet gören kad›nlar›n varsa çocuklar›n›n korunmas›, tedavisi ve sa¤alt›m›n›n
çok maliyetli olmas› nedeniyle ortaya ç›k›fl›n›n önlenmesi büyük önem tafl›maktad›r (5). Kad›nlar taraf›ndan y›l-
larca gizlenen ve kad›n›n ay›b› olarak görülen fliddetin ay›b›n›n fliddeti uygulayana yani sahibine iadesi olarak ifa-
de edilebilecek “ay›b›n tersine çevrilmesi” fleklindeki toplumsal tepkinin yaflama geçirilmesi gerekir. Ayr›ca dev-
letin “fliddete s›f›r tolerans” yaklafl›m›n› benimseyerek bu konudaki duruflunu aç›klamas› büyük önem tafl›r. fiid-
det uygulamay› do¤al gören erkekler kadar bunu hakketti¤ini düflünen çok say›daki kad›n›n varl›¤›, kad›n›n sta-
tüsünü düzeltmeye yönelik müdahalelerin önemine iflaret eder. Kad›na yönelik fliddetin önlenmesi amac›yla ç›-
kar›lan yasalar›n cayd›r›c› niteli¤i yine sorunun ortaya ç›k›fl›n› önleme konusunda etkili olacakt›r. 

Geliflmifl ülkelerde oldu¤u kadar ülkemizde de kad›na yönelik fliddetin önlenmesine yönelik ilk çabalar› sivil top-
lum kurulufllar› göstermifltir. Ancak sorunun yayg›nl›¤› ve çözümüne yönelik giriflimlerin bu kurulufllar›n olanak-
lar›n› aflmas› nedeniyle art›k devlet kurumlar›n›n da bu konuya müdahale etmesi gerekti¤ini göstermektedir. Top-
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lumsal yap›lanma içerisinde kad›na yönelik fliddetin çözümünde etkili “üçlü sacaya¤›”n›n sivil toplum kuruluflla-
r›n›n da deste¤i ile birlikte ve etkili hizmet vermesinin gereklili¤i ifade edilmektedir. Üçlü sacaya¤›n› sa¤l›k siste-
mi, kolluk kuvvetleri ve adalet sistemi ile sosyal hizmet sistemi oluflturmaktad›r. 

Kad›nlar›n sa¤l›k sistemini s›k s›k ve çeflitli nedenlerle kullanmas› sebebiyle sa¤l›k çal›flanlar›n›n kad›na yönelik
fliddetin tan›s› ve tedavisi konusunda e¤itilmeleri gerekir. Bu e¤itim hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet
sonras› dönemde yap›lmal›d›r. E¤itimin içeri¤i, sorunun toplumsal boyutunu, nedenlerini, kad›n sa¤l›¤› üzerin-
deki etkilerini tan› ve tedavisi için yap›lmas› gerekenleri, fliddet gören bir kad›nla karfl›laflan hekimin hangi me-
kanizmalar› harekete geçirmesi gerekti¤ini, var olan yasal düzenlemeleri içerecek flekilde olmal›d›r. Kad›na yö-
nelik fliddet sorunun dinamizmi nedeniyle zaman içerisinde yaklafl›mlardaki de¤iflikliklerin sa¤l›k çal›flanlar›na
ulaflt›r›lmas› gerekmektedir. Kad›na yönelik fliddet konusunda gerekli e¤itimi alm›fl sa¤l›k çal›flan› mesleki oldu-
¤u kadar toplumsal sorumlulu¤unun da bilincinde olarak soruna yaklaflacakt›r. 

Sa¤l›k hizmetlerini kullanan ve fliddet gören kad›nlar›n sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan belirlenmesi önemlidir. Özel-
likle hekimlerin hangi nedenle baflvurursa baflvursun, kad›nlara fliddetin ne oldu¤unu aç›klamalar› ve fliddet gö-
rüp görmediklerini sormalar› yararl›d›r. Bu durum kad›n›n sa¤l›k sorununun temel nedeninin ortaya ç›kar›lmas›-
n›, kad›n›n, hekimlerin bu durumu bir sa¤l›k sorunu olarak de¤erlendirdiklerini anlamas›n› ve yaflad›¤› fliddeti ola-
¤an bir durum olarak görmemesini sa¤lar. Hekimlerin bu s›rada karfl›laflt›klar› di¤er bütün sa¤l›k sorunlar›nda ol-
du¤u gibi yarg›lay›c› olmayan ve mahremiyeti koruyucu bir tutum içinde olmas› beklenir. Kad›nlar›n gördükleri
fliddeti san›lan›n aksine konumlar› nedeniyle sa¤l›k personeline oldukça rahat bir biçimde ifade edebildikleri be-
lirlenmifltir (6). Bu nedenle hekimlerin bu konuyu “pandoran›n kutusu”nu açmak olarak görmeden ve kad›nla-
r›n güvenli¤ini tehlikeye atmaks›z›n konuflmalar› uygundur. Ancak  baz› vakalarda fliddetin iki taraf› keskin b›ça-
¤› hekimlerin güvenli¤ini de tehlikeye atabilmektedir. Bu nedenle kad›na yönelik fliddet konusunda bekçi (gate
keeper) konumundaki sa¤l›k personelinin güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli düzenlemelere gidilmelidir. He-
kimlerin fliddet gördü¤ünü saptad›klar› kad›nlar için kay›tlara durumu belirleyici bir not düflmeleri yararl›d›r. He-
kimler, fliddet gördü¤ünü belirledikleri kad›nlar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›klar›n› bir arada tedavi etmeli ve ilgili di-
¤er disiplinlerinde deste¤ini almal›d›r. Ayr›ca bu durumdaki her kad›na, kullanmasa bile, mutlaka gördü¤ü flid-
deti adli rapor fleklinde belgelendirmesi önerilmelidir. Bu tür vakalarda kad›na çocuklar› varsa onlar›n durumu
da sorulmal›d›r. E¤er kad›n yard›m isterse, hekimlere yönelik olarak haz›rlanacak olan el kitaplar›nda yaz›l› gü-
venlik ve adli kurumlar ve sosyal hizmet kurumlar› adres ve telefon numaralar› verilerek desteklenmeli, kendisi-
nin ve çocuklar›n›n can güvenli¤ini ve sa¤l›¤›n› koruyabilmesi için bireysel olarak yapabilecekleri konusunda bil-
gilendirilmeli, mümkünse bu bilgileri kapsayan broflürler kendilerine verilmelidir. 

Dünyan›n çeflitli yerlerinde halen sürmekte olan ancak Türkiye’de bin dokuz yüz seksen öncesi dönemde namus
meseleleri bahane edilerek kad›nlar›n vücudunun çeflitli yerlerini kezzap (nitrik asit) dökerek yakmak erkeklerin
yayg›n  biçimde kulland›klar› bir cezaland›rma yöntemiydi. Kezzaba ba¤l› oluflan ciddi yan›klar kad›nlarda ölüm,
kal›c› izler ve organ kay›plar›na kadar giden sa¤l›k sorunlar› oluflturmaktayd›. Günümüzde kezzap ya da benze-
ri asitlerle kad›nlar› yakma giriflimlerinin yeniden bafllad›¤› dikkat çekmektedir.

Namus cinayetleri kad›na yönelik fliddetin uç bir fleklidir ve ülkemizde s›k görülmektedir. Kad›nlar ülkemizde ge-
nellikle “namusunun kirlenmesi” ile iliflkilendirilen durumlara ba¤l› olarak öldürülmektedir. 2000-2005 y›llar›
aras› dönemde polis ve jandarma kay›tlar›na göre do¤rudan namus nedeniyle öldürülen kad›n say›s› 455’tir
(7,8). Kad›nlar›n namusu çeflitli flekillerde kirlenmifl addedilebilir. Bunlar genellikle kad›n›n üreme ve cinsel sa¤-
l›¤› ile iliflkili durumlard›r. Kad›n ve aile üyeleri bu durumun teyidi için s›kl›kla hekimlere baflvurmaktad›r. Bu ne-
denle hekimler bu kapsamdaki baflvurular konusunda do¤ru tutum ve davran›fl› sergilemelidir. Ayr›ca namus ci-
nayetlerinin sadece ülkemizin baz› bölgelerinde görülen yerel bir sorun olmad›¤›n› bilerek her yerde benzer olay-
lar›n meydana gelebilece¤i bilgisi ile hareket edilmelidir. 

Ülkemizde kad›na yönelik fliddetin önlenmesi amac›yla son y›llarda çok say›da giriflimde bulunulmaktad›r. An-
cak konuyla do¤rudan iliflkisine ra¤men sa¤l›k sistemi içerisinde konuyla ilgili müdahalelerin s›n›rl›l›¤› dikkat çe-
kicidir. Sa¤l›k sistemi içinde de bir an önce kad›na yönelik fliddete yönelik koruyucu çal›flmalar›n bütün ilgili ta-
raflar›n da katk›s› ile yaflama geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET NEDEN B‹R SA⁄LIK SORUNUDUR?
“Sormaya Bafllamak”
Hülya B‹R‹KEN
Türk Tabipleri Birli¤i MK Üyesi
Türk Tabipleri Birli¤i Kad›n Hekim/Kad›n Sa¤l›¤› Kolu Yürütme Kurulu Üyesi

“Bir mendil niye kanar,

Difl de¤il, t›rnak de¤il

Bir mendil niye kanar

Mendilimde kan sesleri”

Edip Cansever

Sa¤l›¤›n, sosyo-politik yaklafl›mla tan›mlanmas›, kad›na yönelik fliddetin neden bir sa¤l›k sorunu oldu¤una dair
aç›l›m› da beraberinde getirecektir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün tan›m›na göre sa¤l›k, “fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden tam bir iyilik hali”dir. Sosyal çevre, ekonomik ve siyasi ortam sa¤l›kl›l›¤› belirler. Görüldü¤ü gibi, kad›n
sa¤l›¤› da biyolojik etkenlerin yan›nda, sosyal süreçlerden etkilenmekte, dolay›s›yla kad›n sa¤l›¤›n›n çerçevesi ge-
nifllemektedir. Kad›n sa¤l›¤›n› üreme sa¤l›¤›yla bir tutan anlay›fl yerine (do¤urganl›k ve do¤umla ilgili sa¤l›k prob-
lemlerini önceleyen daha kapsaml›) toplumsal cinsiyet kavram›n› da içine alan yeni yaklafl›mlar, kad›n sa¤l›¤› bafl-
l›¤›n›n alt›n› doldurmaya bafllam›flt›r. Cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar, kad›n kanserleri, yafll›l›k ve kad›n sa¤l›-
¤›, sigara, madde ba¤›ml›l›¤› ve kad›n, kad›n ruh sa¤l›¤›, kalp hastal›klar›, beslenme, acil bak›m, sa¤l›k bak›m›na
ulafl›m ve kad›n, nihayet cinsiyet eflitsizli¤inden kaynakl› sa¤l›k sorunlar› fliddet, cinsel taciz ve tecavüz, namus
cinayetleri, vb… 

Dünya Sa¤l›k Örgütü, 1993’de kad›na yönelik fliddeti, “cinsiyete dayanan, kad›n› inciten, ona zarar veren, fi-
ziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olas›l›¤› bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaflam›nda ona bask› uy-
gulanmas› ve özgürlüklerinin keyfi olarak k›s›tlanmas›na neden olan her türlü davran›fl” olarak tan›mlam›flt›r.

Bugün Türkiye’de ve di¤er ülkelerde yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre, kad›na yönelik fliddet, ÖNCEL‹KL‹
B‹R SA⁄LIK SORUNUDUR. Yayg›n görülmesi sakatl›k ve ölümlere yol açmas›  aç›s›ndan da önemli bir halk
sa¤l›¤› sorunu yapar ki bu da hükümetlerin ve sa¤l›k otoritesinin sorunu bir sa¤l›k problemi olarak tan›mlamas›-
n› ve  acil önlemler almas›n› gerektirir. Ne yaz›k ki ülkemizde fliddetin sa¤l›k boyutu uzun süre ihmal edilmifl, yal-
n›zca sosyal bir sorun olarak alg›lanm›fl, bu da fliddeti önlemek yönünde al›nacak önlemleri geciktirmifltir. fiid-
detin, ayn› zamanda sa¤l›k sorunu olarak alg›lanmas› onun tan›nmas›na, ortaya ç›kar›lmas›na ve önlenmesine
katk› sa¤layacakt›r. fiiddete maruz kalm›fl kad›n› adli bir olgu olarak kabul etmek önemli, ancak eksiktir.

Kad›na yönelik fliddet, do¤um öncesi dönemde bafllar. Erkek çocuk iste¤i, k›z bebeklerin küretaj›, ard›ndan k›z-
lar›n öldürülmesi, cinsel istismar, genital mutilasyon, fiziksel fliddet, sakatl›klar, intihara zorlama ve cinayetler
fleklinde görülür.

Kad›na yönelik fliddet, çok çeflitli sa¤l›k problemleri olarak karfl›m›za ç›kar. Bunlar, kesikler, k›r›klar, iç organ ya-
ralanmalar›, organ kay›plar›, kal›c› sakatl›k, istenmeyen gebelikler, HIV, cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar, pel-
vik inflamatuar hastal›k, düflükler, bel a¤r›s›, madde ba¤›ml›l›¤›, bafl a¤r›lar›, ast›m de¤iflik ruhsal problemler ve
nihayetinde ölümler.

Sa¤l›k sistemi, tan›s› konulamad›¤› için, aç›kça kad›na yönelik fliddetle iliflkili görülmeyen ve sistemi sürekli mefl-
gul eden birçok baflvuruyla karfl› karfl›yad›r. 

Genellikle karfl›m›za baflka sa¤l›k problemleri fleklinde ç›kar (bafl a¤r›s›, mide, bel a¤r›s›, müphem flikayetler)

Sa¤l›k bak›m sisteminde kaynaklar›n kötüye kullanmas›na neden olur (gereksiz ilaç ve teknoloji kullan›m›)

Sa¤l›k kurulufllar›na baflvuru say›s›n›n, ifl yükünün ve sa¤l›k harcamalar›n›n artmas›na yol açar.
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Kad›na yönelik fliddetin sa¤l›k boyutunun kavranmas›, tan›n›n konulmas› ve hekim hasta iflbirli¤inin, buzda¤› al-
t›ndaki fliddetin aç›¤a ç›kmas›n›n önemini birkaç vaka örne¤i ile aç›klamak mümkündür.  (PHD Kad›na Yönelik
fiiddet Broflürü) 

Vaka 1 

53 yafl›nda, temizlik iflçisi (gündelikçi) kad›n, sosyal güvencesi yok baflka bir fleyi de yok.. Sa¤l›k oca¤›nda hiper-
tansiyon tan›s›yla takip ediliyor. Tedaviye uyumu kötü. Kontrollerde genel durumu üzgün, yorgun, ruh hali dep-
resif..tansiyon ölçümleri s›ras›nda kollar›nda travmaya ba¤l› morluklar gözleniyor. Hekim morluklar›n nedenini
tahmin ediyor ama kad›na sormaya çekiniyor tedaviye antidepresan ekleyerek takibe devam etme karar› al›yor.

Vaka 2

34 yafl›nda, kamu çal›flan›, kad›n, sosyal güvencesi var. Acil servise efli taraf›ndan getirilmifl. Baflvuru nedeni saç-
l› deride 3x5 cm.lik hematom ve s›rtta 3x2 cm.lik hafif kanamal› kesik. Genel durumu iyi, ruh hali depresif. Saç-
l› deride yer yer köklerde kanama odaklar› olan saç kayb› var. S›rttaki kesinin yara a¤›zlar› düzgün, olas› kesici
alet yaralanmas›. Eflinin yan›nda al›nan anamnezde aya¤›n›n hal›ya tak›lmas› sonucu kafas›n› kap›ya çarpt›¤›n›,
düflerken kap›daki bir çivinin s›rt›n› yaralad›¤›n› söylüyor. Güvensiz, sorulara k›sa yan›tlar veriyor. Kemik radyo-
lojisinde herhangi bir patoloji yok. Hekim, s›rttaki kesiyi sütüre edip tetanos ba¤›fl›klamas›n› yap›yor ve 24 sa-
atlik takip öneriyor. Kad›n›n efli acil servisine beklemeyi kabul etmiyor. Kad›n tepkisiz. Pratisyen hekim, ifli
bafl›ndan aflk›n oldu¤u için, dosyaya kendi iste¤iyle takibi kabul etmedi¤ine dair not düflüp hastaya taburcu edi-
yor. 

Vaka 3 

23 yafl›nda, ev kad›n›, sosyal güvencesi yok. Öksürük, atefl ve halsizlik flikayetleriyle sa¤l›k oca¤›na baflvuruyor.
Pratisyen hekim, hastay› 6 ayl›k bebe¤inin afl›lar›n› ve sa¤lam çocuk izlemini yapt›¤› için tan›yor; daha önce yü-
zünde ekimozlar gördü¤ünü an›msat›yor. Muayene s›ras›nda kad›n›n boynunda, kollar›nda ve s›rt›nda ekimozla-
ra rastl›yor. Kad›n, ekimozlar›n nedenini soran hekime, a¤layarak, eflinin iflsiz oldu¤unu, bazen alkol ald›¤›n›; al-
kollü oldu¤unda kendisini dövdü¤ünü anlat›yor. Pratisyen hekim kendisini üstüne vazife olmayan ifllere kar›fl-
m›fl ve gergin hissediyor. Çaresizlik duygusu içinde kad›na “ASYE+Yumuflak doku travmas›” reçetesi veriyor.

Vaka 4 

16 yafl›nda, lise ö¤rencisi, genç k›z. Gece yar›s›ndan sonra annesi, babas›, amcas› ve a¤abeyi taraf›ndan ilçede-
ki adli nöbetçi olan sa¤l›k oca¤› hekimine bakire olup olmad›¤›na dair rapor vermesi için getiriliyor. Baba, k›z›n
okuldan eve geç geldi¤ini, bekaretinin bozulmufl olabilece¤ini, raporun aile flereflerini kurtaraca¤›n›, raporu
komflu ve akrabalara göstererek k›zlar›n› temize ç›karacaklar›n› söylüyor. Hekim aileyi ikna ederek k›zla yaln›z
görüflüyor. Sürekli a¤layan k›z, hekime, bakire oldu¤unu, ama muayene olmay›-çok utand›¤› için istemedi¤ini,
muayene edilirse kendini öldürece¤ini söylüyor. Pratisyen hekim ne yapmas› gerekti¤inden emin olam›yor.
Adli t›p derslerinden hemen incelemesinin nas›l yap›ld›¤›n› hat›rlamaya çal›fl›yor; yasal aç›dan hemen incelen-
mesine yetkisi olup olmad›¤›n› bilemiyor. Bakire bir k›z›n muayeneyi reddetmesine anlam veremiyor. Kafas› ka-
r›fl›k halde savc›ya telefon etmeye karar veriyor. 

Vaka 5 

Belediye hekimi defin ruhsat› vermek üzere cenaze evine gider. Yata¤›nda sabah ölü bulunan kad›n›n yak›nlar›
tansiyon ve kalp hastas› oldu¤unu söylerler. Ölü muayenesini yapan hekim kad›n›n kas›klar›nda ve belindeki
morluklar dikkatini çeker. fiüphelenip Cumhuriyet Savc›l›¤›na bildirir. 

Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri koruyucu hekimlik ve tedavi edici hizmetleri bütüncül bir yaklafl›mla ele al›r.
Ülkemizde bu hizmetler genelde sa¤l›k ocaklar› üzerinden verilir ve hasta ile ilk karfl›laflma yeridir. Ekip anlay›fl›
içinde pratisyen hekim, hemflire, ebe öncelikli sa¤l›¤›n korunmas›na çal›fl›r ve bu örgütlenme a¤› ve sa¤l›k anla-
y›fl› kad›na yönelik fliddetin birinci basamakta tan›nmas› aç›s›ndan da büyük avantajlar sa¤layabilir. Sa¤l›k ocak-
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lar› sistemi ebe ve hemflirelerle yap›lan ev ziyaretleri birinci basamak sa¤l›k çal›flanlar›n› kad›n›n evine en rahat
girebilen kamu görevlisi pozisyona sokar ki  bu da ev içi fliddetin ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lar. 

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddeti sormas›, tan›mas›, kaydetmesi ve nas›l yönlendirece¤ini bilmesi önemlidir. Birinci ba-
samakta atlanan, sorgulamad›¤›m›z her olgu da fliddet, kronikleflir ve çok daha ciddi sa¤l›k problemleri olarak
karfl›m›za ç›kar. Ancak sormak ve  tan›y› koymak zahmetlidir ve fliddete u¤ram›fl kiflilerle iliflki kurmak çaba ve
özen gerektirir. Ayflegül Alt›nay ve Yeflim Arat’›n yapt›¤› araflt›rma gösteriyor ki kad›nlar gördükleri fliddeti  an-
latam›yorlar, resmi makamlara çok ciddi travmalar d›fl›nda bildirmiyorlar. Dolay›s›yla sa¤l›k ocaklar›n› en çok ka-
d›nlar›n kulland›¤› düflünülürse burada ortaya ç›kar›lacak fliddet olgular› sorunun toplumsal çözümüne katk› sa¤-
layacakt›r. K›sacas› sa¤l›k alan› bir köprüdür. Bu köprü ve iyi kurulacak bir hasta–hekim iflbirli¤i fliddet gören ka-
d›nlar› kendi r›zas›yla yasal süreçleri bafllatmas›na olanak sa¤layacakt›r. Yasal ve polisiye tedbirleri kad›n, ikincil
bir fliddet olarak alg›layabilmekte ve kaç›nma davran›fl› göstermektedir. Elbette yasalar önemlidir. Ancak yasal
baflvurunun % 3 civar›nda oldu¤u düflünülürse buzda¤› alt›nda kalan fliddetin aç›¤a ç›kmas› aç›s›ndan sa¤l›k ça-
l›flanlar›na önemli sorumluluklar düflmektedir. Bu fliddeti medikalize etme çabas›ndan çok, yaralar› hep birlikte
sarabilmenin hatta mümkünse yaralar›n oluflmas›n› önlemenin bir küçük ad›m›d›r. Omzuna dokunup sorarsak
bize söyleyecektir gözündeki morluklara kap›n›n, yüzündeki t›rm›klara kedinin ya da çocu¤un neden olmad›¤›-
n›...Sa¤l›k çal›flanlar› olarak biz tan›y›, üstü örtülü tan›lar yerine (yumuflak doku travmas›, depresyon, bafl a¤r›s›,
bel a¤r›s› vb)  “kad›na yönelik fliddet” olarak koyarsak fliddeti görünür k›lar›z. 

Ancak Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ve onun önemli bilefleni aile hekimli¤i ve özelde de sa¤l›¤›n finansman boyu-
tu; Genel Sa¤l›k Sigortas› bu konuda yap›lacak iyilefltirmeleri olumsuz etkileyebilir. Sa¤l›¤› bir hak olmaktan ç›-
karan, piyasalaflt›ran, bu ba¤lamda tedavi edici hizmetleri önceleyen bir sistem kad›na yönelik fliddetin görmez-
den gelinmesine neden olabilir. Kad›na yönelik fliddetin önlenmesinde sa¤l›k alan›nda yap›lmas› gereken önem-
li bafll›klar flöyle s›ralanabilir:

• Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konuda siyasi bir kararl›l›k ve tutum göstermesi, uygulamalar› bu yönde gelifltir-
mesi

• Sa¤l›k sisteminde kad›na görünürlük kazand›r›lmas› 

• Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesinin kad›n sa¤l›¤› gözetilerek düzenlenmesi 

• Sa¤l›k politika ve uygulamalar›n›n kad›na yönelik fliddet düflünülerek planlanmas›

• Türk Tabipleri Birli¤i’nin kad›n sa¤l›¤›yla ilgili politikalar gelifltirmesi, kamuoyuyla paylaflmas›, destek ve
dan›flmanl›k yapmas›,

• Sa¤l›k çal›flanlar›n›n e¤itiminin sa¤lanmas› (konunun, üniversitelerin t›p e¤itimi müfredat›nda, uzmanl›k
derneklerinin özellikle de Pratisyen Hekimlik Derne¤i’nin sürekli t›p e¤itiminde yer almas›)

• ‹yi hekimlik çerçevesinde hekim-hasta iflbirli¤i ile tan›n›n konmas› (iflkencenin tan› ve tedavisinde kullan›-
lan ‹stanbul Protokolü örnek al›nabilir)

• fiiddetin kaydedilmesi ve bildirilmesi

• Sa¤l›k kurumlar›nda konuyla ilgili bilgilendirici materyalin bulundurulmas› (sa¤l›k kurulufllar›n›n vatandafl›n
en çok kulland›¤› kamu kuruluflu olmas› nedeniyle)

• Sa¤l›k sistemi, adalet sistemi ve sosyal hizmet sisteminin kad›n örgütleriyle iflbirli¤i ile tam koruma ve de-
netlemeyi gerçeklefltirmesidir.
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C‹NSEL TRAVMALAR
fiahika Yüksel
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Baflkan› (2005-2007)
‹stanbul Üniversitesi, T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› ö¤retim üyesi.

Özet: 

Bu yaz›da cinsel istismar ve yol açt›¤› travmalar›n çeflitleri, etkileri ve yaflayan kiflilerin baflaç›kma yollar› tan›t›-
lacakt›r. Özellikle, cinsel sald›r›da bulunan kifli ve ma¤durun yak›nl›k derecesine ait bilgiler, cinsel sald›r› ma¤dur-
lar›na t›bb› destek talebi ve sa¤l›k profesyonellerinin yaklafl›m flekli tan›t›lacakt›r. Damgalay›c› olumsuz de¤erler-
le yüklü olan cinsel travmalar›n di¤er travmatik yaflant›lardan farkl› olarak ma¤durun, yak›nlar›na ve sa¤l›k hiz-
meti verenlere aç›klanmas›n›n zorluklar›n›n tan›t›lmas› ve bunlar›n aç›lmas›na yönelik stratejiler olacakt›r. 

K›saca,  cinsel sald›r›lara maruz kalan kiflilerin yaralar›n› sarmas›n› kolaylaflt›rmak için tedavi, rapor ve konu ile
ilgili bilinç yükseltme gibi yöntemler tan›t›lacakt›r. 

Son bölümde ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal›, Psikososyal Travma Progra-
m›na baflvuran cinsel sald›r› yaflam›fl olan kad›nlar örne¤ine dayanarak kad›nlar›n bir ruh sa¤l›¤› klini¤ine bafl-
vurma özellikleri takdim edilecektir. 

Bu yaz›da, kad›nlarla ilgili aç›klamalara ve örneklere a¤›rl›kl› olarak yer verilmifltir. Bunun nedeni cinsel tacizle-
rin s›kl›kla erkeklerden kad›nlara yönelik olmas› ve konuyla ilgili bilgi birikimi ve araflt›rmalar›n da kad›nlardan
elde edilmifltir.

Cinsel istismar ve tecavüz aç›kl›kla ifade edilmeyen örtülü bir fliddet olarak yaflan›yor. Bütün dünyada farkl› trav-
malar aras›nda cinsel sald›r›lar en az bildirileni ancak yetmiflli y›llardan itibaren tecavüzün yayg›n olarak varl›¤›
su yüzüne ç›kmaya bafllad›. Seksenli y›llarda tecavüz ard›ndan geliflen, uzun ve k›sa süreli, ruhsal sorunlar bilim-
sel kan›tlar› birikti. Doksanl› y›llarda savafl ve silahl› çat›flma ve benzer ortamlarda toplu tecavüzlerle ilgili binler-
ce y›ll›k bilgiler art›k gizlenemez oldu. 2000’lerde efl-sevgili yak›nlar›n,  kaç›n›lmas› zor, cinsel sald›r›s› daha aç›k-
l›kla tart›fl›l›r oldu.

Ay›p, utan›lacak bir deneyim olarak görülen cinsel sald›r›lar›n en fazla gizli kalan suç oldu¤unu biliyoruz. Türki-
ye’de cinsel sald›r› ma¤durlar› hukuki destek kanallar›na seyrek baflvuruyor ve bafllayanlar davalar›n› sürdüremi-
yor oldu¤u da bildi¤imiz bir gerçek.  Türkiye’de de kimler, kimlere hangi ortamda cinsel sald›r› da bulunur ko-
nusunda bilgiler çok yetersiz olmakla birlikte cinsel istismar ve tecavüzün varl›¤› iliflkin kan›tlar›m›z var.

Cinsel sald›r›larla ilgili önemli bir kaynak adli istatistikler. Adli istatistikler önemli ama yetersiz bir kaynak. Do¤al
olarak adli bilgiler tutuklanan veya hüküm yiyen sald›rganlar veya suç duyurusunda bulunan ma¤durlara s›n›rl›.
Cinsel sald›r›lar›n önemli bir bölümünü ma¤dur kimseye resmen aç›klam›yor. Salt suç istatistiklerini bilgilerine
dayanarak anlaml› bir genelleme yapmak kabil de¤il. Bu gruba giren sald›rganlar, tarafl› ve seçilmifl bir grup,
tüm benzerlerini temsil etme özelli¤i tafl›m›yor. 

Yasal baflvurular›n yan› s›ra ikinci kayna¤›, yasal baflvurusu olan veya olmayan, klinik baflvurular oluflturur. Sal-
d›r›dan hemen sonra veya uzun bir aradan sonra cinsel sald›r› ma¤durlar›n›n t›bb› yard›m talepleri olabilir. 

Klasik akademik çevrelerin göz ard› etti¤i üçüncü kaynak ma¤durlar›n kendi tan›kl›klar› sa¤l›yor. Kurulufl amac›
fliddet yaflayan kad›nlara destek olmak olan Mor Çat›,  KAMER gibi kurulufllara baflvuran kad›nlar›n öykülerin-
den edinilen birinci elden bilgiler. 

Cinsel Sald›r› - Tecavüz  Nedir

Cinsel fliddet, toplumsal cinsiyete dayal› fliddetin bir türüdür. Konu genifl kapsaml› olarak ele al›nmaktad›r. Fizik
zorlama zarar verme, yaralama, öldürme tehdidi ile veya ruhsal hastal›k, zihinsel gerilik ve ilaç, madde etkisi ile
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yarg›lama yetisinin olmad›¤› durumda farkl› cinsel giriflimler” olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›ma vaginal, anal,
oral girifl ve girifl giriflimleri kat›lmaktad›r. Tecavüzden sonra, ruhsal sorunlar›n geliflmesinde, giriflin ve boflalma-
n›n olmas› veya kaba güç kullan›lm›fl olmas› flart de¤ildir. 

Cinsel sald›r›lar farkl› ortamlarda, farkl› iliflkiler içinde yaflan›r:

Cinsel fliddet, temel insan haklar›n›n a¤›r bir ihlali; silahl› çat›flma durumunda gerçekleflti¤inde ise savafl hukuku-
nun ciddi biçimde çi¤nenmesidir. Evlilik içi tecavüz ve ensest, cinsel fliddetin en a¤›r ve en yayg›n yaflanan iki
türüdür. Cinsel fliddet; fiziksel, psikolojik ve duygusal aç›dan zarara yol açabilecek olan cinsel nitelikli davran›fl
veya tehdit niteli¤inde, taciz ve suiistimal içeren davran›fllard›r. Cinsel fliddet, aile mahremiyeti ad›na genellikle
aç›¤a ç›kmaz. ‹stenmeyen cinsel davran›fllara zorlamak, tecavüz etmek, fuhufla zorlamak, güç kullanarak cinsel
iliflkiye zorlamak gibi biçimleri bulunmaktad›r. 

Hakl› fliddet ve tecavüz yoktur. Lakin tecavüzü resmen kanunlar, yönetmelikler ve kamuoyu savunmaz sav› ge-
çerli mi? Bu ihlalin en bilinen örne¤i “savafl”. Savafl s›ras›nda, düflmana zarar vermek için,  tecavüze izin var.
Bunun örnekleri günümüzde de yaflanmaya devam ediyor. Ayr›ca, tecavüz sorgulama, ifade alma s›ras›nda bil-
gi alma k›saca iflkence yöntemleri aras›nda da yer almaktad›r. Ma¤dur ve istismarc› aras›nda o s›rada veya da-
ha önce yak›n/efl iliflkisi olmas› da tecavüz etmek için “kabul edilen” bir baflka mazeret olarak görülmektedir.

Koflullar ne olursa hiç kimse cinsel tacizi hak etmez. Sald›rgan ve sald›r›ya maruz kalan kifli aras›nda yak›nl›k de-
recesi de¤iflebilir. Birbirlerini tan›mayan iki yabanc› olabildi¤i gibi, tan›d›k, arkadafl veya aile üyesi olabilir. Sal-
d›rganlar eylemlerini fliddet içerecek flekilde tehdit, zorlama, bask› ve etkileyerek veya kand›rarak hile ile de ger-
çeklefltirebilmektedirler. K›saca, baz› iliflkilerde bu arada evlilik içinde tecavüz meflru görülebilir.

Cinsel istismar ve tecavüz hakk›nda genel toplumsal tutum önemlidir. 

Tecavüz eylemine kat›lmayanlar›n seyircilerin, di¤erlerinin konuya hoflgörülü yaklaflmas› benzer davran›fllar› bes-
ler. Akvardar ve Yüksel’in (1992), Gölge’nin (2000) tecavüz ve ilgili önyarg›lar ve tutum çal›flmas›nda bu soru-
nun ipuçlar› var. Ad› geçen çal›flmalarda örneklemi polis, hakim, t›p ö¤rencisi, doktor gibi tecavüz sonras› kar-
fl›lafl›labilecek meslek grubundan kifliler oluflturmaktad›r. Yan›tlar dereceleri de¤iflerek erkeklerde daha bask›n
olarak ma¤duru az çok sorumlu ve suçlu bulma e¤ilim görüldü.  Bu durum bize tecavüz mücadelesinde toplum-
sal haberdarl›k çal›flmalar›n› önemine iflaret eder 

Her sosyo-ekonomik düzeyden milyonlarca k›z çocu¤u, ergen ve genç eriflkin yaflamlar›n›n bir
devresinde tan›d›klar› birinin cinsel tacizine u¤ramaktad›r. 

Cinsel tacizin istenmeyen her çeflit cinsel temas veya tehdit, tecavüz, tecavüz giriflimi gibi birçok flekli vard›r.
Genellikle birinin bir baflkas›n›n bedeninin her hangi bir bölgesine onun izni olmaks›z›n giyinik olsa bile cinsel
flekilde dokunmas›yla ortaya ç›kar. Baz› cinsel davran›fl biçimleri cinsel tecavüz, tecavüz giriflimi, çocuk cinsel ta-
cizi, ensest, oral veya anal cinsel eylem, okflama cinsel taciz çeflididir (Sezgin, Yüksel 2005).

Cinsel taciz: Taraflardan birinin r›zas› d›fl›nda uygulanan her çeflit cinsel davran›flt›r. Çocuklar söz konusu ol-
du¤unda r›zaya bak›lmaz. 18 yafl›ndan küçüklere uygulanan her çeflit cinsel davran›fl taciz olarak de¤erlendirilir.
Hareketlerin tek sorumlusu bu hareketleri uygulayanlard›r. 

Ensest: Ana-baba otoritesine sahip bir eriflkin ile bir çocuk veya ergen aras›ndaki her çeflit cinsel iliflkidir.
Önemli olan aradaki kan ba¤› de¤il, eriflkinin anne-baba hakimiyeti, gücü ve çocu¤un ba¤›ml›l›¤›d›r. Cinsel ilifl-
kiden kast edilen de gizli tutulmaya çal›fl›lan bütün cinsel içerikli temaslard›r. Psikolojik olarak temas›n gerçek
do¤as›ndan çok, cinsel motivasyonu ve sakl› tutulmas› önemlidir (Armsworth, 1990; Beitchman ve ark, 1992). 

Evlilikte Tecavüz: Sevgili, efl veya eski sevgilinin, boflanmakta olan eflin zorlay›c› iliflkisi veya birliktelikte olan
taraflardan birinin zorlamas› ile gerçekleflen iliflkilerdir. Evlilik sadece iki kifli aras›nda hukuki, sosyal bir anlaflma
de¤il ayn› zamanda o kiflilerin birbirine duygusal olarak ba¤l› oldu¤u, karfl›l›kl› bakma ve koruma sözü verdi¤i ve
cinselli¤in (yasal ve zorunlu olarak) yafland›¤› bir kurumdur. Bu tan›mlarla evlenirken birbirine güvenen ve güve-
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nilir olmaya söz veren kiflilerin bu kuruma ad›m att›klar› varsay›lmakta. Bu çerçevede de¤erlendirdi¤imizde, efl-
ten cinsel fliddetin olmas› durumunda kifliler di¤er cinsel fliddet türlerini yaflayanlardan daha katmerli zorluklar ve
çeliflkiler yaflayacaklar› aflikârd›r. Buna Randevu tecavüzü (date rape), yak›n iliflkide fliddet (intimate partner vi-
olence) gibi farkl› adlar da verilir (Russell, 1982-1990).

Tecavüz: Fizik zorlama ile zarar verme, yaralama, öldürme tehdidi ile veya ruhsal hastal›k, zihinsel gerilik ve
ilaç, madde etkisi ile yarg›lama yetisinin olmad›¤› durumda bir çocu¤a, ergene veya yetiflkine cinsel giriflim. Bu
tan›m vaginal, anal, oral girifl ve girifl giriflimlerini kapsar

Tecavüz girifl içeren cinsel iliflki cinsel sald›r› olarak tan›nmas›nda uzlaflma oldu¤u halde cinsellik içeren baz› yak-
lafl›mlar›n da cinsel istismar kategorisine girdi¤ini daha az bilinir. Bunlar›n s›k rastlanan örnekleri aras›nda flun-
lar say›labilir; 

• Kifli istemedi¤i halde penisini veya baflka bir nesneyi onun vajinas›na, penisine veya anüsüne koymas›;

• Kifli istemedi¤i halde birinin ona dokunmas›, sar›lmas›, öpmesi, veya bedeninin herhangi bir bölgesine is-
temedi¤i flekilde dokunmas›.

• Kifli istemedi¤i halde onu oral sex yapmaya veya yapt›rmaya zorlama. 

• Kiflinin kendisine mastürbasyon yapmas› veya kendi kendine mastürbasyon yapmas› veya sar›lma dokun-
ma  için zorlanmas›. 

• Kifli istemedi¤i halde onu cinsel materyallere bakmas› veya cinsel pozlar vermesi için zorlamas›. 

• Doktor, hemflire veya di¤er sa¤l›k profesyonelinin gerekli olmad›¤› halde kiflinin cinsel organlar›n› muaye-
ne etmesi veya cinsel organlar›na profesyonel olmayan uygunsuz flekilde dokunmas›. Karfl›lafl›labilecek ba-
z› cinsel taciz flekilleri olarak örneklenebilir.

Cinsel sald›r›lar›n s›kl›¤›: 

Amerikan Adalet Bürosunun 2005 de yay›nlad›¤› sonuçlara göre 2003 y›l›nda 12 veya daha büyük yaflta her
1000 kifliden biri tecavüz veya cinsel taciz ma¤durudur.  2003 y›l› boyunca cinsel taciz veya tecavüz ma¤duru
on kifliden yaklafl›k yedisi tan›d›klar› veya eflleri taraf›ndan taciz edilmifller. 2002 y›l›nda yaklafl›k 494,570 kad›n
tecavüz veya cinsel tacize  u¤ram›fl. Dikkatle de¤erlendirilmesi gereken bir nokta, Kilpatrick ve ark 1992 yapt›-
¤› tarama 15 y›l sonra yeniden yap›ld›¤›nda oran›n azalmad›¤›n› bulmufltur. Tek fark alkol ve madde etkisinde
olup durumu de¤erlendiremeyecek durumda olan ma¤durlar›n oran› daha yüksek oldu¤u görülmüfltür.

Türkiye’de evlilik içinde tecavüzün s›kl›¤› konusunda s›n›rl› çal›flma var. Türkiye’de evli kad›nlarda cinsel flidde-
tin s›kl›¤›n› araflt›ran çal›flmalarda farkl›l›k gösterdi¤i görülmektedir. Bunun nedeni aile içi fliddetin standart bir
ölçümü olmamas› araflt›rmac›lar›n cinsel fliddeti inceleyen sorular›nda farklar oldu¤u gibi görüflülen kiflilerin zor-
la cinsel iliflki anlay›fl›ndaki farklarla iliflkili oldu¤u düflünülmektedir. Savafl (2003) Adana’da eflin kad›na uygula-
d›¤› cinsel fliddeti 395 kiflide incelenmifl ve kad›nlar›n % 18’i cinsel iliflkilerin sürekli olarak zorla oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bu grup içinde yer alan kocalar›n % 8.4’ünün afl›r› k›skanç oldu¤unu ve cinsel fliddete maruz kad›nla-
r›n nerede ise tümünün ileri derecede fiziksel fliddete de maruz kald›¤›n› belirtmifltir. Yazar çal›flmas›n›n kad›nla-
r›n evlerinde ve yüzyüze görüflme ile yapm›fl olmas›na ra¤men kad›nlar›n yaflad›klar› di¤er fliddet türlerine göre
cinsel fliddeti konuflmaktan kaç›nd›¤›na dikkat çekmektedir. 

Yüksel ve Diflçigil (2004)’in bir psikiyatri klini¤ine baflvuran kad›nlara eflinin fliddet kullan›p kullanmad›¤› araflt›-
r›lm›flt›r. Fiziksel fliddet yaflad›¤›n› bildiren 50 kad›ndan 11’i, her befl kad›ndan biri ayn› zamanda cinsel iliflkiye
zorland›¤›n› belirtmifltir. ‹lkkaracan (2001) güneydo¤u Anadolu bölgesinde kad›nlarla yapt›¤› bir taramada evli
kad›nlar›n yaklafl›k yar›s›n›n fiziksel fliddet yaflad›¤›n› ve bunlar›n yar›s›n›n (%51) inin ayn› zamanda efl tecavüzü
de yaflad›¤›n› bildirir. Kad›nlar›n ve efllerinin e¤itim düzeyi yükseldikçe fliddet oran›n›n düfltü¤ünü belirtir. ‹lkka-
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racan’›n taramas›nda yer alan yüz kad›ndan sadece biri yasal yollara baflvurmufl di¤erleri kendilerini fliddetten
korumak amac›yla geçici olarak evi terk etmifl (%22) veya aile, arkadafl ( %15) deste¤in istemifllerdir. 

Cinsel sald›r›lar ruh sa¤l›¤›n› etkiler. Travma ile iliflkili ruhsal sorunlara neden olur

Baz› cinsel fliddet ma¤durlar› di¤erlerine göre olay›n etkileriyle çok daha çabuk bafl edebilirken baz› ma¤durlar
u¤rad›klar› travmatik olay›n etkilerini yaflamlar› boyunca tafl›rlar. Cinsel taciz sonras›nda ma¤durun yafl›, geliflim-
sel olgunlu¤u, ma¤durun ulaflabilece¤i sosyal destek sisteminin varl›¤› / yoklu¤u, sald›rganla yak›nl›¤›- iliflkisi, ola-
y›n s›kl›¤›, fliddeti, süresi, olay›n gerçekleflti¤i yer, fliddetin düzeyi, yaralanman›n olmas›, ma¤durun olayla ilgili
de¤erlendirmenin yap›ld›¤› karakolda polisin yaklafl›m›, t›bbi de¤erlendirmenin yap›ld›¤› yerde, t›bbi personelin
tutumu, yasal, adalet sisteminin tepkisi, yak›nlar›n›n ve bulundu¤u çevrenin tutumu ve travmatik olay›n cinsel ta-
ciz ma¤duru için anlam›na göre  tacizin etkileriyle ve bafl etme flekilleri farkl›lafl›r.  Çocukluk ça¤›nda, erken dev-
rede yaflanan cinsel travmalar›n kiflileri farkl› ruhsal sorunlar ve problemler için riskli k›ld›¤› bilinmektedir  (Koss
& Harvey, 1991). 

Cinsel istismar›n ard›ndan bedensel ve psikolojik genifl bir yelpaze içinde de¤iflen belirtiler ortaya ç›kabilir. En
s›k rastlanan sorunlar: Bedensel etkiler: Ac›, a¤r›, yaralanma, bulant›, kusma–bafla¤r›s›, kanama, düflük; Psiko-
lojik etkiler:  fiaflk›nl›k, tedirginlik, depresyon, donukluk, duyars›zl›k, kâbus, olay tekrar oluyormufl gibi hissetme,
unutkanl›k, dikkatini yo¤unlaflt›rma zorlu¤u, cinsellikten kaç›nma, i¤renme ve cinsel iste¤in ve ilginin azalmas›,
uyum bozuklu¤u, güvenlik kayb›, suçluluk, utanç, intihar, alkol- madde kötü kullan›m, kendine zarar verme dav-
ran›fl›, tedirginlik, uykusuzluk.

Tecavüz ve cinsel istismar ard›ndan en s›k görülen hastal›klar olarak Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u (TSSB),
Depresif Bozukluklar, Kayg› Bozuklu¤u, Somatoform Bozukluk ve Madde-alkol Ba¤›ml›l›¤› say›labilir. Cinsel ya-
flamda problemler gibi ruhsal hastal›klar› sayabiliriz. 

Karmafl›k ve Uzam›fl Travma Sonras› Stress Bozuklu¤u: Tekrar eden sald›r› durumlar›nda ma¤dur kendini ve or-
tam›n› de¤ifltirme denemelerinde baflar›s›z oldu¤unda güçsüzleflir ve bunu hiçbir koflulda de¤ifltiremeyece¤inin
çaresizli¤ini ö¤renir. Baba k›z ensesti konusunu ortaya ç›karan araflt›rmalar›n da öncülerinden olan feminist ya-
zar Judith Herman 1992 Klasik TSSB tan›s› bu durumda yetersiz kald›¤›n› belirten y›l›nda Karmafl›k ve Uzam›fl
Travma Sonras› Stress Bozuklu¤u‘nu tan›mlam›flt›r. Bu hastal›kta TSSB’nun tekrarlama, kaç›nma ve afl›r› uya-
r›lma gibi üç klasik grup belirtisinin d›fl›nda duygu durum oynamalar›, kiflilikte de¤iflmeler, dissosiyasyon, beden-
sel belirtilere de yer almaktad›r  (Herman 2007).

Riskler  bazen öldürücü olur.

Özellikle uzun süreli evli olan kad›nlar›n kendilerini tek eflli ve risk alt›nda görmemesi ve onlar›n cinsel yolla bu-
laflan hastal›klara ve AIDS için riskli k›lar. Amoro’nun  (1995) iflaret etti¤i gibi fizik fliddete maruz kalmaktan
korkan kad›nlar efllerinin cinsel iliflki teklifini fliddete u¤ramaktan korkarak kabul etme e¤iliminde olup koruma
uygulamay› düflünmez veya önerdi¤i taktirde zarar görece¤i endiflesini tafl›rlar. Ayr›ca, efllerinin baflka partner-
leri oldu¤unda onlara itiraz etmeleri veya kondom kullanmalar›n› istemeleri korkular› nedeniyle zor olur. 

WHO’nun, ilgili uzmanlar›n yapt›¤› bir toplant›da “fiiddet ve HIV ve AIDS çal›flmalar›nda öncelikli araflt›rma
alanlar› “ olarak afla¤›daki dört konu benimsenmifltir; Zorla seks kad›nlarda fizik travmaya neden olup kad›nlar-
da HIV riskini art›r›r. Çal›flmalarda HIV pozitif olan kad›nlar aras›nda cinsel fliddete maruz kalma deneyimi HIV
negatif olanlardan daha yüksek olarak bulunmaktad›r. HIV için risk etkenleri zorla cinsel iliflki ile iliflkilidir (WHO
2002). 

Bir baflka yaz› konusu olacak bir di¤er risk, öldürülen kad›nlar›n katili s›kl›kla eflleri veya eski eflleri oldu¤u bilin-
mektedir. Dünyada ve Türkiye’de bir kad›n cinayete kurban giderse katilinin en s›k olarak ayr›lmakta oldu¤u ko-
cas›n›n/sevgilisinin veya halen birlikte oldu¤u kocas›/sevgilisi oldu¤unu biliyoruz. Türkiye’de bu konuda çok az
çal›flma var. Kolburan ve Ziyalar’›n (2001) eflini öldüren 140 koca ile yapt›klar› çal›flmada erkeklerin %70’ünün
iflledikleri suç için ceza ehliyetine sahip oldu¤unu bildirmektedir.
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Cinsel sald›r›ya maruz kalan kiflilerin t›bb› de¤erlendirme önemlidir

Hekimin veya ilgili sa¤l›k görevlisinin tacizin aç›klanmas›nda empatik, destekleyici ve de¤erlendirme sürecinde
yarg›lay›c› olmadan iletiflime aç›k kabullenici ve sayg›l› bir dinleyici olmas› önemlidir. 

Tecavüz sözkonusu oldu¤unda hastan›n bak›fl aç›s›ndan öznel deneyimlerin yaflad›¤› tacizle ilgili duygular›n›n,
korkular›n›n, kayg›lar›n›n normal tepkiler oldu¤unu belirtilerek konuflmaya ve kendini ifadeye cesaretlendirilme-
li. Mahremiyet için özen gösterilmeli. Ma¤durun aile üyeleriyle ba¤lant› kurmak için daima ma¤durun izninin
al›nmas› gerekir. 

Ma¤dur 18 yafl alt›nda ve kendi karar verecek yeterlikte de¤ilse ve adli bir durum varsa bilginin en az›ndan bir
bölümünün gizli kalmayaca¤› görüflme s›ras›nda aç›klanmal›d›r. Ma¤durun güvenli¤i, sald›rganla hala iliflkisinin
olup olmad›¤›, sald›rganla ma¤durun ortak kulland›klar› araba, ayn› ev ve çevrede yaflay›p yaflamad›klar›n›n be-
lirlenmesiyle mümkün olabilir. Özellikle, cinsel sald›r›y› yaflayan kiflinin “namus koruma ad›na” öldürülme riski-
nin araflt›r›lmas› ve gerekti¤inde resmen koruma al›nmas› ihmal edilmemelidir. Bu ihmalin bedeli kiflinin ölümü
olabilir. De¤erlendirilmesi biten ma¤dur psikolojik destek için yönlendirilmeli, kriz de¤erlendirilmesi yap›l›p,
ma¤durun efli, ailesi ma¤durun izniyle durumdan haberdar edildiyse onlara da bilgi verilmelidir. 

Cinsel taciz yaln›z ma¤duru etkilemez, ayn› zamanda ailesini, sevenleri ve toplumu da etkiler. Yak›nlar sald›r›-
dan sonra yaln›z sevdiklerine yard›m etmekle kalmaz ayn› zamanda önem verdikleri kiflinin ma¤duriyetiyle ilgili
kendi duygular›yla olay›n üstesinden gelmeye çal›fl›rlar. Bu durum yak›nlar›n ma¤durla benzer duygular› yaflama-
s›na neden olur yani onlar›nda deste¤e ihtiyac› olabilir. Ma¤dura destek olurken onu yarg›lamadan dinlemeli, ta-
cizin kendi suçlar› olmad›¤›, zarardan korunmak için yapt›klar›n›n gerekli ve do¤ru oldu¤u belirtilmeli, ma¤dur
t›bbi de¤erlendirme için cesaretlendirilmeli, e¤er mümkünse tacizi  avukatla, ruh sa¤l›¤› uzman›yla veya güven-
dikler kiflilerle konuflmas› için cesaretlendirilmelidir.

Cinsel Sald›r›ya maruz kalan kad›nlar nas›l kuvvetlendirilir

Cinsel bir sald›r› maruz kalan kiflilerin (ruh)sa¤l›¤› hizmetlerinde benimsenecek temel ilkeler:  1. De¤er standart-
lar›: ilk ad›m fliddetin durdurulmas›, güvenli¤in sa¤lanmas›; 2. Program standartlar›: her sa¤l›k kurumunda veya
özel çal›flan görevliler cinsel sald›r› yaflam›fl olan kifliler baflvurdu¤unda t›bb›, psikolojik, adli ve gerekti¤inde al-
ternatif yaflama olanaklar› sa¤layacak 

Tedavi-Psikoterapi Tecavüz ma¤durlar› psikolojik tedavilerini s›kl›kla k›sa zamanda b›rak›r. ‹lk görüflmeler çok
k›ymetlidir.  Çok boyutlu sorun oldu¤unda tedavi her bir problem-hastal›k için yap›lacak olandan farkl›l›k tafl›r.
Cinsel travma öyküsü olan kifliler farkl› ve gerçekçi olmayan öncelikle tedaviye gelebilir.

Her kiflinin tedavisi o kiflinin beklentisi,  öncelikleri, tan›lar›, problemlerine ve gereksinimlerine göre seçilir. Mü-
dahale tedavi bafllamadan önce flu sorular›n yan›t›n› bilmek gerekiyor. 

1. Travmatik yaflant› ma¤durun duygu, düflünce, davran›fl ve iliflkileri nas›l etkilenmifl? 

2. Olaya kendisinin yükledi¤i anlam? Gönüllü cinsellik ve zorla olan› ay›rmak net olmayabilir?

3. ‹stismar›n olumsuz etkilerini gidermekte neler yard›mc› olabilir?

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda ilaç veya psikoterapi seçilebilir. ‹stismar s›ras›nda ve sonras›nda geliflen süreç bireyin yafla-
m›n› çok yönlü olarak etkiler. fiiddete maruz kalan kad›nlarda depresyon, karmafl›k ve kronik TSSB, cinsel so-
runlar, anksiyete bozuklu¤u gibi genifl bir yelpazede de¤iflen ruhsal hastal›klar ve problemler geliflebildi¤ine gö-
re her durumda kiflilerin bilgilendirilmesi (psycoeducation) yer almal›d›r. Travmaya ba¤l› geliflen sorunlar› hak-
k›nda bilgilendirilir. 

Bilgilendirme paketinin içinde cinsel fliddet ma¤durlar›n›n bilmesi gereken önemli konulardan biri u¤rad›klar› flid-
detin hiç bir flekilde kendi suçlar› olmad›¤›d›r. fiiddetin gerçekleflti¤i anda ma¤durun nerede oldu¤u, gece veya gün-
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düz oldu¤u, ne giydi¤i, ne söyledi¤i, nas›l davrand›¤› tacizde kendilerini suçlamalar›n› gerektirmez. Hangi durum-
da olursa olsun bir kifli isteme¤i halde cinsel temas yafl›yorsa burada onun suçu yoktur. Suçlu istemedi¤i  halde ken-
disine tacizde bulunan kifli/kiflilerdir. Sald›rgan hükmetme, afla¤›lama, kötü davranma arzusuyla hareket eder. Cin-
sel taciz, sald›rganl›¤›n cinsellik yoluyla ifadesidir, aflk, tutku, haz,  flehvet, ihtiras ve arzuyla iliflkisi çok azd›r.

‹lk de¤erlendirme ve dan›flmanl›k görüflmelerinde kifli iflbirli¤ine hevesli ve klinik durumu uygun ise k›sa süreli
travma odakl› biliflsel davran›flç› psikoterapiler kullan›lmaktad›r. Tedavi süresi kifliye göre de¤ifliklik göstermek-
tedir. Normalizasyon, sorumluluk, duygular›n› tan›may› ve ifade etmeyi kolaylaflt›rma, matem, aç›klama ve yüz-
leflme, yeniden bir çerçeveye oturtma, beceri gelifltirme, bütünlefltirme gibi özellikler yer al›r.

Belgeleme- Rapor:

fiiddete maruz kalan kad›nlar›n yeniden güçlendirilmesi ruh sa¤l›¤›n›n temel ifllevleri aras›nda oldu¤u gibi flidde-
tin psikolojik izlerinin varl›¤›n›n raporlarla belgelenmesi, bilirkiflilik yap›lmas› da yer almaktad›r. 

Yasal flikâyette bulunma gücüne sahip olan ma¤durlar süreç zorlu olsa da sald›rgan›n yarg›lanmas› ve suçlu bu-
lunmas› durumunda u¤rad›klar› haks›zl›¤› kan›tlay›p suçlular›n cezaland›r›lmas›n› sa¤lad›klar›ndan mutlu olmakta
bu durum ruhsal iyileflme dönemini de olumlu yönde etkilemektedir

Korunma ve ‹flbirli¤i:

Özel alanda evde fliddete maruz kalan kad›nlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› ve korunabilmeleri ölüm-kal›m dere-
cesinde kritik bir konudur. Çaresizlik içindeki ma¤dur kad›nlar ruh sa¤l›¤› hizmeti verenlerden kendilerini koru-
malar›n› ve kurtarmalar›n› isterler. Ayn› zamanda, fliddet ma¤durlar› güvenlik nedeni ile / veya maruz kald›klar›
fliddeti gizlemek amac› ile fliddetin gizli kalmas›n› isterler. Görüflmelerin mahremiyetinin muhafaza edilmesi  ta-
bii gereklidir. Ama çok kez y›llarca süren ve tekrarlay›p duran bu tür olaylar› hiç kimse tek bafl›na halledemez.
Olayla ilgili olarak çal›flan ve yararlan›labilecek kurulufllar iflbirli¤i içinde kullan›lmal›d›r. Türkiye’de bugün ma¤-
dur kad›nlar›n gidebilece¤i yeteri say›da s›¤›nak maalesef yok. Asl›nda, 50.000 nüfusa bir s›¤›nak sa¤lanmas›
gerekiyor. 

Türkiye’de yaflanan bir baflka sorun geleneksel çevrelerden gelen genç kad›nlar bazen kand›rarak bazen zorla
/tecavüz edilerek cinsel iliflkiye zorlanabilirler. Travmatik bir biçimde cinsellikle tan›flan bu genç kad›nlara onla-
ra zorla dokunan kifliler daha sonra, yavuz h›rs›z bir tutumla, “bakire olmad›¤›n› ailene söylerim” tehdidi ile cin-
sel, fiziksel ve maddi olarak ç›kar sa¤almaya çal›flabilmektedir.

Bir üniversite klini¤i travma merkezine baflvuran cinsel sald›r› ma¤duru kiflilerden ö¤renilenler

Tecavüzle ilgili baz› sorular› Türkiye örne¤inde tart›flmak amac›yla ‹stanbul T›p Fakültesi, Psikiyatri AD, Psikososyal
Travma Program’›na 1996-2007 y›llar› aras›nda baflvurmufl cinsel sald›r›ya maruz kalan kad›nlar de¤erlendirildi.

Varsay›mlar: 

• Cinsel sald›r›lar farkl› ortamlarda, farkl› iliflkiler içinde yaflan›r

• Cinsel sald›r›lar ruh sa¤l›¤›n› etkiler. Travma ile iliflkili ruhsal sorunlara neden olur.

• Tecavüz ma¤durlar› psikolojik tedavilerini s›kl›kla k›sa zamanda b›rak›r.

• Cinsel sald›r› ma¤durlar› hukuki destek kanallar›na seyrek baflvurur ve sonuna dek sürdürmezler. 

Cinsel sald›r› yaflayan kiflilerin sa¤l›kç›lar taraf›ndan tan›nmas›n›n engelleri

Bir hastal›ktan korunman›n ilk basama¤› hastal›¤›n varl›¤›n›n bilinmesidir. Tekrar alt›n› çizmek isterim ki; hangi te-
davi seçilirse seçilsin kiflinin güvenli¤inin sa¤lanmas› flartt›r. Güvenli¤in sa¤lanamad›¤› bir ortamda hiçbir tedavi et-
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kin olamaz. Güvenli¤in sa¤lanmas› sa¤l›k çal›flanlar› tek bafl›na sa¤layamaz. Kimlerle iliflki kuraca¤›n› bilmelidir (ba-
k›n›z ek 1). Sa¤l›k personeli ve doktorlar cinsel sald›r› yaflam›fl kiflileri çok farkl› koflullarda ve devrelerde görebilir. 

Cinsel taciz ve tecavüzde yapan de¤il yaflayan›n damgalanmas› olay›n gizli kalmas›na neden olup, aç›klamay› ve
yard›m almay› engelliyor. Acil baflvurular aras›nda kafa travmas›, intihar giriflimi, kanama ile gelebilirler.  Uy-
gunsuz, fliddet içeren cinsel sald›r›dan y›llar sonra farkl› ruh sa¤l›¤› sorunlar› veya cinsel sorunlarla karfl›m›za ç›-
kabilir. Hangi koflulda ve devrede olursa olsun baflvurular›n çok kere cinsel sald›r›y› aç›klamad›¤› biliniyor. Kad›-
na yönelik fliddet ve özellikle aile içi fliddetin sa¤l›k sorunlar› ile doktora baflvuran kad›nlar aras›nda gizli kalma-
s›n› engellemek amac›yla rutin olarak fliddetin taranmas› gerekti¤ine dikkat çekilmekte. Özellikle genel ve ruh
sa¤l›¤› acil polikliniklerine baflvuran kad›nlarda rutin olarak sorgulanmal›d›r. 

Önleme ve Öneriler:

Birincil Koruma: uzun süreli toplumsal de¤iflimler

Medyada, cinsiyet rollerine iliflkin beklentiler cinsiyetçilik ve ayr›mc›l›kla ve kad›nlara yönelik cinsel sald›r›lar ara-
s›ndaki ba¤› ortaya koyan, fliddetin olumlu olarak alg›lanmamas› için neden oldu¤u sonuçlar› ortaya koyan prog-
ramlar›n yap›lmas›. Ergenlerde cinsel taciz öyküsünün önünü yol yak›nken kesmek gerekir. Bu amaçla okullar-
da ve kamu iletiflim araçlar› ile yayg›n e¤itim yap›lmal›. 

Cinsel istismar›n bir cinsellik de¤il sald›rganl›k oldu¤u bilgisi yayg›nlaflt›r›lmal›, okullarda, çat›flma, problem çöz-
me ve öfke yönetimi yeteneklerini gelifltirmeye yönelik programlar düzenlenmesi. Geleneksel cinsiyet rollerine
iliflkin beklentileri ortadan kald›racak e¤itim programlar› düzenlenmesi. Din adamlar› taraf›ndan, A‹fi’in ahlak d›-
fl› oldu¤una iliflkin vaazlar verilmesi. Sa¤l›k görevlileri, sosyal hizmet çal›flanlar›, polis ve yarg›çlara yönelik ola-
rak disiplinler aras› e¤itim programlar› düzenlenmesi.

‹kincil Koruma: Kiflisel ve çevresel planlama ve risk gruplar›na odaklanma

Tüm ülkede geçerli, 24 saat aç›k, ücretsiz telefon hatt›n› kurulmas›.

Ba¤›ms›z kad›n s›¤›nma evleri ve benzeri sivil toplum yap›lanmalar› için devletin destek olmas›. Cinsel fliddet ya-
flayan kad›nlar›n desteklenmesi. Sa¤l›k, sosyal ve yarg› uzmanlar›n›n katk›s› ile risk de¤erlendirmesini de içeren
bir tarama formu veya protokolü gelifltirilerek uygulanmas›. ma¤durlar› desteklemek amac›yla bir fon kurulmas›.

Üçüncül Koruma: Kriz müdahalesi ve erken devrede tedaviler. Psikiyatri poliklini¤ine baflvuran her hastan›n
A‹fi taramas›, sa¤l›k kurumuna baflvurunun, A‹fi vakalar›n›n ortaya ç›kar›lmas› için bir f›rsat oldu¤unun hat›r-
lanmas›.

Müdahale s›ras›nda ma¤durlar›n korunmas› ve kendilerini koruyabilmeleri için desteklenmesi.

Ma¤durlara yönelik psikolojik, hukuksal, sosyal ve gelir deste¤i için gerekli yönlendirmenin yap›lmas›.

Cinsel tacizin daha yüksek oranda oldu¤u bilinen, yoksulluk, göçmenlik gibi, risk gruplarda taramalar yap›lmal›,

Cinsiyetçi bak›fl ile toplumsal rolleri nedeniyle güçsüz konumda olan kad›nlara fliddetten koruma ve tedavisinde-
ki yeri ile ilgili cinsiyete duyarl› programlar-stratejiler gelifltirilmeli, 

Tacize u¤ram›fl olan kiflilerin kriz sonras› ve uzun dönemde baflvurabilece¤i merkezler olmal› ayn› zamanda ko-
lay ulafl›l›r olmal›,

Cinsel tacizin yetkilere bildirilmesi ve sorumlular›n izlenmesi sa¤lanmal›. Affedilmemeli ama cinsel suç ma¤dur-
lar›n› ve sald›rganlar› tedavi programlar› sistemli olarak düzenlenmeli, olanlar›n say›s› artt›r›lmal›
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Ek 1 Cinsel taciz ma¤durlar› için baflvurulabilecek yerler

Cinsel taciz ma¤durlar›yla çal›fl›rken konuyla ilgili resmi kurum- kurulufllarla ve sivil toplum örgütleriyle  ba¤lant› kurulmas› hem
ma¤dur hem de onunla çal›flan sa¤l›kç›lar›n güç kazanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Cinsel taciz ma¤durlar›yla ilgili bafll›ca bafl vurulacak yerler

Devlet hastaneleri 

Sa¤l›k ocaklar›

Ruh sa¤l›¤›- travma merkezleri

Polis- jandarma karakollar›

Savc›l›klar

Mahalli idareler

Valilik sosyal ifller müdürlükleri

Sosyal hizmetler il-ilçe müdürlükleri

‹llerin BARO lar› (baz› illerde BARO kad›n ve çocuk komisyonlar› bulunur, ‹stanbul-‹zmir-Ankara-Diyarbak›r)

Kad›n merkezleri, s›¤›nma evleri
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Türkiye’de Baflvurulabilecek Baz› Kad›n Merkezleri

‹L KURULUfi/GRUP/KURUM ADI TELEFON MA‹L

ADANA AMARG‹ KADIN KOOPERAT‹F‹ 0322 363 30 02 katagi_2001yahoogroups.com

ADANA AKDAM ADANA KADIN DANIfiMA 0322 459 73 93
MERKEZ‹ VE SI⁄INMAEV‹ 0322 351 89 01

ANKARA KADIN DAYANIfiMA VAKFI 0312 430 40 05 kadind.vakfi@ttnet.net.tr

ANKARA SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü 0312 232 26 07

ANTALYA ANTALYA KADIN DANIfiMA VE 0242 248 07 66 kadinmerkezi@superonline.com
DAYANIfiMA MERKEZ‹

ANTALYA SHÇEK   0242 244 69 11

BATMAN BATMAN BELED‹YES‹-T‹LDA 0488 215 87 54

B‹NGÖL KAMER-B‹NGÖL 0426 214 50 01 bingölkamer@superonline.com

BURSA BURSA BÜYÜKfiEH‹R 0224 223 44 61 
BELED‹YES‹ YG21 0224 220 95 99 bursayg21@yahoo.com

BURSA SHÇEK 0224 225 55 39

DEN‹ZL‹ SHÇEK 0258 263 67 72

D‹YARBAKIR EP‹-DEM KADIN E⁄‹T‹M VE 0412 223 51 20 epidem@mynet.com
PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA MERKEZ‹ 0412 228 96 53

D‹YARBAKIR KAMER-D‹YARBAKIR 0412 228 10 53 d.kamer@superonline.com

D‹YARBAKIR D‹YARBAKIR BÜYÜKfiEH‹R 0412 228 56 84 dikasum@hotmail.com
BELED‹YES‹ – D‹KASUM 0412 229 48 80

HAKKAR‹ KAMER 0537 248 65 69   etanyurek@hotmail.com
(Emine Tanyürek)

‹STANBUL MOR ÇATI KADIN SI⁄INA⁄I 0212 292 52 31 morcati@ttnet.net.tr
VAKFI 0212 292 52 32

‹STANBUL fiAHMARAN KADIN DAYANIfiMA 0216 573 74 33 sahmaran_k@tnn.net
VE ARAfiTIRMA MERKEZ‹

‹STANBUL ‹STANBUL BAROSU KADIN 0212 292 77 39
HAKLARI UYGULAMA MERKEZ‹

‹ZM‹R SHÇEK 0232 441 53 04
0232 446 33 52

‹ZM‹R AL‹A⁄A BELED‹YES‹ KADIN SORUNLARI 0232 616 19 80
DANIfiMA DAYANIfiMA MERKEZ‹ 0232 61619 24

KOCAEL‹ DE⁄‹RMENDERE KADIN DESTEK 0262 426 01 66 kdm_ddere@yahoo.com
MERKEZ‹

MARD‹N KAMER-MARD‹N 0482 212 23 53 mardinkamer@superonline.com

VAN VAN KADIN DERNE⁄‹ 0432 215 99 76 vankadindernegi@hotmail.com
0432 215 99 77
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YAfiAM HAKKINI SAVUNMAK: NAMUS ADINA ‹fiLENEN C‹NAYETLER1

Leylâ Pervizat

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Kötü adam, aflk›m›n bir fahifle oldu¤unu kesin bir flekilde kan›tla,

Emin ol ve bana kesin kan›t göster

Othello, William Sheakespeare

Bu çal›flman›n amac› uluslar aras› hukukun insan haklar› alan›nda bir yarg›s›z infaz türü olarak kabul edilen na-
mus cinayetleri ve namus kavram› konusunu disiplinler aras› aç›dan incelemektir. Kad›nlar›n yaflam hakk›n› sa-
vunma çerçevesinde namus cinayetlerini tart›flmak pek çok kavram ve kuram› irdelemeyi ve incelemeyi bera-
berinde getirir. Kad›n›n insan haklar› sorunu olan namus cinayetlerinin incelenmesinde bu okumakta oldu¤u-
nuz yaz›l› sunumda uluslar aras› hukuktaki geliflmelere k›saca göz at›lacakt›r. Ancak, sözel sunumda derinleme-
sine kavram analizine ve kuramlar›n de¤erlendirilmesine yer verilecektir. Özellikle flimdiye kadar sormad›¤›m›z
ya da sormaya cesaret edemedi¤imiz fliddetle ilgili baz› noktalara da de¤inecektir. 

Afla¤›daki sat›rlarda uluslar aras› hukuk ve uluslar aras› mekanizmalar›n kad›nlara ve kad›nlar›n insan haklar›na
bak›fl aç›lar› de¤erlendirilmifltir. Bu da gayet stratejik ve bilinçli bir seçimdir. Nedeni ise her zaman ilerici oldu-
¤unu iddia eden uluslar aras› insan haklar› hukukunun kad›nlara karfl› tutumlar›n› göstermektir. Birleflmifl Millet-

ler çok uzun bir süre kad›n sünnetleri, namus cinayetleri ve sati2 gibi geleneklerin insan haklar› ihlali ve iflken-
ce türü olmad›¤›n› iddia etmiflti. Tüm bu kad›nlara yönelik fliddet türleri ‘özel alanda’ gerçekleflmektedir3. An-
cak, güçlü uluslar aras› kad›n hareketinin baflar›l› lobicilik çal›flmalar›yla durum de¤iflmifltir ve de¤iflmektedir4. 

Tüm bu ifade ettiklerim uluslar aras› mekanizmalarda kad›nlar›n ve kad›nlar›n insan haklar›n›n hem ilginç hem
de endifle verici durumuyla ilgilidir. ‹çinde bulundu¤umuz durumu Barnett’in sorusu basitçe özetleyerek ifade
eder: Neden toplum ve hukuk toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›ndan yoksun bir flekilde sanki hiç bir ay›r›mc›l›k yok-
muflças›na, eril iktidar›n ve otoritenin yans›mas›d›r? (Barnett, 1998: Preface-5) 

Kad›n›n, “öteki”lik durumunun, hukukta da göz ard› edilmesine devam edilir. ‹nsan haklar› ihlalleri bazen kapa-
l› kap›lar ard›nda bazen de aç›k kap›lar ard›nda gerçekleflir. Ama her ne olursa olsun kad›na yönelik fliddet ey-
lemleri her zaman için kapal› kutunun daha içindeki kapal› bir kutuda ortaya ç›kar (Baehr, 1996). Yani namus
cinayetlerinde ve Hindistan’da ki sati örne¤inde oldu¤u gibi.

Tüm bu ‘ötekilik’ ve kad›nlar›n ‘görünmezli¤i’ durumuna çözüm arayan feminist kurama hakim olan hukukçu-

lar, feminist hukuk bilimini gelifltirdiler. Feminist hukuk bilimi5 bütün feministlerin yapt›klar›n› kad›n çal›flmalar›-
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1 Leylâ Pervizat’›n bu sunumu Marmara Üniversitesi Uluslar aras› ‹liflkiler ve Siyaset Biliminde yapt›¤› doktora tezi çal›flmalar›na
ve mezuniyet sonras› konuyla ilgili bilimsel çal›flmalar›n devam›na dayand›r›lm›flt›r.   
2 Sati, Hindistan’da yayg›n olan bir gelenektir. Kad›nlar, kocalar› öldükten sonra kocalar›n›n cesetleriyle birlikte yak›lmaktad›rlar.
Sati, Hindu dilinde iffetli ve namuslu kad›n anlam›na gelmektedir. Bir anlay›fla göre, böylesine iffetli kad›n ölümünden sonra he-
men cennete gitmekle kalmaz, kendisinden önce ölüp cehennemde ceza çeken ailenin erkeklerinin günahlar›n› da temizler. Raja-
histan’daki Johar savafl›ndan sonra kocalar› ölen kad›nlar›n namuslar›n›/iffetlerini korumak ad›na toplu olarak kendilerini yakt›kla-
r› belgelenmifltir. Hindistanl› dullar›n yaflad›klar› insan haklar› ihlalleri son y›llarda uluslar aras› insan haklar›n›n gündemine gelmifl-
tir http://www.kamat.com/kalranga/hindu/sati.htm.( 12 May›s 2005)
3 Özel alan ve kamusal alan tart›flmas› da içerdi¤i konular aç›s›ndan oldukça ilginç. Kamusal alan nedir tart›flmas›n›n kad›n›n in-
san haklar› aç›s›ndan de¤erlendirmesi yap›l›rken, Türkiye’de bu kavramlar ve içinde bulunduklar› kuramlar gere¤i baflörtüsü soru-
nu ile iliflkilendirilmifltir.  
4 BM ‹nsan Haklar› Komisyonunun 61. Oturumunun gündemine k›saca bir göz atmak bile bu konudaki geliflmelerin ne kadar
olumlu oldu¤unu gösterir (http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm). 
5 Hukuk teorisi kurallar›n teorik yap›lanmas› ile ilgilenirken; hukuk bilimi kurallar›n teorik aç›klamalar›yla ilgilenir (Barnett,
1998:8-19)



n› içine alan yayg›n bir terimdir. Hemen hemen bütün feministlerin, feminist hukuk biliminin gereklili¤i ya da
nas›l olmas› gerekti¤i konusunda bir görüfl bildirmeye ihtiyaçlar› vard›r. Feminist hukuk bilimi içinde bulundu¤u-
muz çoklu ve farkl› durumlara bak›lmaks›z›n toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›n›n entegrasyonu için yapmam›z gere-
kenlerden bahseder. Tekdüze, tutarl› veya birlefltirilmifl/bileflmifl (unified) de¤ildir. Tam tersine toplumsal cinsi-
yet bak›fl aç›s› çerçevesinden sorunlar› ve sorular› kendi içlerindeki karmafl›kl›klar› ve kompleksleriyle inceler
(Barnett, 1998:8-19). 

Feminist hukuk bilimi ile ilgili ilk ak›mda erke¤in hukuktaki tekeli öne ç›kt›, burada feministler hukukçu kad›nlar
say›lar›n›n artarak sorunlar›n›n çözümlerine inan›yorlard›. ‹kinci ak›mda ise yap›n›n reformu gerekti¤i sav› orta-
ya at›ld›. Burada toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla kad›nlar›n neden hukukta eksik oldu¤u, nas›l d›flland›klar› ve
bunun toplumda nas›l örtülü bir biçimde desteklendi¤i sorguland›. Burada, hukuk pozitivist bir tav›r tak›narak,
tarafs›z ve yans›z bir dil kulland›¤›n› iddia etmektedir. Hukukun “ak›ll› adam›” ortaya ç›kararak bu “adam›n” koy-
du¤u kurallar ile kad›nlar› yo¤urmaya çal›flt›¤›n› görmekteyiz. Üçüncü ak›mda ise, feministler ikinci ak›m›n hu-
kukun toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s› içermedi¤i görüflünü tamamen kabul ederek, yine de hukukun böylesine bir
ayr›mc›l›¤› düzenli olarak ve tamamen yapmad›¤›n› iddia ederler. Üçüncü ak›mc›lara göre, hukuk içinde yaflad›-
¤›m›z toplumun kompleks sosyal yap›s› kadar karmafl›kt›r ve bir bütün olarak al›namaz. fiu anda geçerli olan
bask›n görüfl ise, Jurgen Habermas’›n da dedi¤i gibi, bütün “büyük teorilerin” ret edilerek evrensel bir bütünlük
içinde konuflamayaca¤›m›za yöneliktir (Barnett, 1998:8-19).  

Feminist bilinçlendirme çal›flmalar› gerçek hayat hikayelerindeki ortak deneyimleri inceleyerek olaylar›n benzer-
li¤ine dikkat çekerler. Bireysel olarak çekilen ac›lar anlat›l›p ortaya ç›k›nca birbirlerine ne kadar benzedikleri ve
yayg›nl›¤› ortaya ç›kar. Bu hukukta ifllenen ama daha önemlisi hiç de¤inilmeyen noktalara dikkat çekilerek ay-
d›nlat›l›r. Klasik hukukta yeri aran›r ve büyük ço¤unlukla bulunamaz. Düzeltmeden reforma kadar bir çok yol de-
nenir bu arada teori yeniden okunur ve konu ya da ihlal bu yeniden okunmufl haliyle klasik teoriye yerlefltirilir-
ken, baz›lar› yeni teoriler gelifltirir (Barnett, 1998:22).

Kad›n sorusu ve sorunsal› üzerine çal›flan feminist hukukçular, ulusal ve uluslar aras› hukuk gibi alanlardan ka-
d›nlar›n neden ve nas›l d›flland›¤› konusuna e¤ilir. Konu hakk›ndaki aç›klamalar› sorar ve bunlar›n düzeltilmesi
gerekenin yap›lmas› için isteklerini belirtir. Feminist hukuk bilimi kanunlar›n uygulanmas›ndan ortaya ç›kan tah-
min edilebilirli¤ini ve de kesinli¤ini göz ard› etmez veya d›fllamaz. Her zaman klasik hukuk yöntemlerine bir al-
ternatif oluflturdu¤unu iddia etmez. Feminist hukuk metodu alternatif bak›fl aç›lar›n›, deneyimlerini, alg›lamala-
r›n› ve de¤erlerini bu yaklafl›m› mant›ksal bir tümevar›mla d›fllayan klasik metoda tafl›r. K›sacas› hukuku zengin-
lefltirir. Kad›nlara yönelik ihlallerin ve eflitsizliklerin tek bir aç›klamas› olmas›n› iddia etmek ya da beklemek çok
büyük bir yanl›fll›kt›r. Feminist hukuk bilimi buna de¤inir (Barnett, 1998:22).

Klasik hukuk ile ilgili problemler vard›r. Hukuk tarafs›z de¤ildir. Mant›ksal aç›dan sorunsald›r. Pozitivist hukukun
ve kanunlar›n de¤ifltirilemez ya da tart›fl›lamaz oldu¤u düflüncesi ay›r›mc›d›r, düflünceyi k›s›rlaflt›r›r. Örne¤in,
M.Ö. 3. yy’da Aristo adalet kavram›n› olufltururken, benzer olaylar›n benzer flekilde, farkl› olanlar›n da farkl› mü-
dahale görmeleri gerekti¤ini söylemiflti. Kad›nlar ikinci s›n›f vatandafl olduklar›ndan ve ço¤unlukla özel alanda
varolduklar›ndan farkl› bir flekilde davran›lmalar› gayet do¤ald› (Barnett, 1998:22-189). 

‹ngiliz hukukunda ise tahrik erke¤in fliddet anlay›fl›na ve kamusal alanda içinde bulunaca¤› duruma göre belirlen-
mifltir. Belki bunun en çarp›c› örne¤i ihtiras suçlar› ile namus suçlar› aras›ndaki benzerli¤i göstermeye çal›fl›rken
yaflad›klar›m›zdad›r. ‹htiras suçlar›nda “ani ve afl›r› tahrik” gibi bir kavram söz konusudur ve bu kavram tama-
men eril bir anlay›fla göre düzenlenmifltir (Barnett, 1998:22-189). Örne¤in, Eski Türk Ceza Kanununda yürür-
lükten kald›r›lan 462 say›l› madde ise eril/difli ay›r›m› yapmasa bile, en az›ndan dil bunu göstermese bile, sonuç-
ta erke¤in mant›¤›na ve düflünce sistemine göre haz›rlanm›fl bir kanun maddesidir. ‹lk bölümde de¤inildi¤i gibi
Arjantin’deki ihtiras suçlar› da bu tür bir düflünce sisteminin ürünüdür.

Radikal feministler, Liberal feministlerin hukuk alan›nda yapt›klar›na dikkati çekerken ve önemini vurgularken,
hukukun sosyal reform için tek bafl›na düflünülmesinin yetersiz oldu¤unu savunurlar. Di¤er yandan, kamusal ve
özel ay›r›m modeli üzerine çok büyük anlamlar yüklenen ve karfl›l›¤›nda çok fley beklenen bir model olarak da
alg›land›¤›n› öne sürerler. Bu konuda derinlemesine ve çok kapsaml› tart›flmalar vard›r. Bunlardan bir tanesi de
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Berktay’›n bir makalesinde yer al›r. Berktay, liberal teorinin ataerkil karakterine ve onun beyaz adam taraf›ndan
yap›land›r›lm›fl olmas›na dikkat çeker. Uluslar aras› hukuk ve ulus-devlet aras›ndaki ba¤lant›da kad›n›n yoklu¤u-
na de¤inmeyi de unutmaz. Ama en önemlisi, kültürel farkl›l›k konusunda çal›flan feministleri elefltirerek tam ya-
p›lmas› gereken flekilde hukukun içine girmiflken ‘bu size göre de¤il’ tart›flmas›n› getirmenin haks›zl›k oldu¤un-
dan bahseder (Berktay,2000: 349-372). 

Burada yap›lmas› gereken fludur: Feminist hukuk bilimi bütün alanlarda bilinçlendirme yoluna gitmeli ve kad›na
ses vermeyi kendilerine amaç edinmelidir. Kad›n sorusunu sormak/elefltirel bak›fl aç›s› getirmek ve metinlerin ir-
delenmesi (textual deconstruction) üzerinde çal›flmak çok önemlidir. Bunlar hem içinde bulunan durumu ay-
d›nlat›r, hem de bu konumdan kurtulmak için yap›lmas› gerekenlerden bahseder. Hukukun toplumsal cinsiyet
bak›fl aç›s›ndaki eksikli¤ini ya da yanl›l›¤›n› teorik olarak ortaya koymak gereklidir. Feminist pragmatik neden-
sellik ya da düflünme bir seçenek olarak belirtilmeli ve bu nedensellik ayr›nt›lar›yla irdelenmelidir (Barnett, 1998:
19-25).

1993 Viyana Dünya ‹nsan Haklar› Konferans› ve 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kad›n Konferanslar›ndan son-
ra uluslararas› arenada haklar temelinde olaylara yaklafl›m h›zl› bir flekilde yerleflmeye bafllad›. Kad›nlar da bu
ak›mdan etkilendi. ‹nsan haklar› hareketinin dinamikli¤ine ve h›z›na ra¤men evrensel ilkelerin sadece söylemde
kalm›fl, uygulanmaya ve hayata geçirilmesi mümkün olmam›flt›r. Gerçek olanla vaat edilen aras›ndaki büyük far-
k› gösteren ve ayn› zamanda özel alanda oldu¤u iddia edilen haks›zl›klara dikkat çeken feministler, ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Beyannamesi (‹HEB)’in ilk maddesini kad›nlar için hiç bir ifle yaramad›¤›ndan, erkekler olarak de-
¤ifltirmek laz›m geldi¤ini söylerler (Barnett, 1998: 19-25).

Toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›nda önemli olan “her konunun kad›n› ve erke¤i farkl› olarak
nas›l etkiliyor” sorusunu ak›ldan ç›karmadan devaml› olarak sormak laz›m geldi¤idir. Bu soruyu sorarken her bir
mekanizman›n derinlemesine irdelenmesi ve toplumsal bak›fl aç›s›n›n entegre edilmesi gereklili¤i ile karfl› karfl›-
ya kal›r›z. Feride Acar’›n deyimiyle sözleflmelerin ç›k›fl noktas› soyut bir eflitlik anlay›fl› de¤il somut olarak ayr›m-
c›l›kt›r. Acar’a göre “Zira bu durumda taraf devletler bizatihi, sözleflmeye taraf olmakla bu tarihsel ve sos-
yolojik gerçe¤i kabul etmekte ve ayn› zamanda mevcut durumu de¤ifltirmeye yönelik ahlaki ve siyasi bir
taahhüt yapmaktad›r” (Acar, 2000: 52) Kad›n›n insan haklar› ve insan haklar› farkl› kavramlar olmay›p, tam
tersine varolan insan haklar›n›n kad›nlar için de en geçerli ve uygun bir biçimde ihlallerin ortadan kald›r›lmas›
için kullan›lmas› gereklidir. 

En önemli konulardan biri de bu evrensel oldu¤u iddia edilen haklar›n yerel alanda kültürel görecelik tart›flmas›-
n› geçip hayat bulup bulamayaca¤›d›r. ‹nsan haklar› bak›fl aç›s›, dolay›s›yla haklar söylemi ve vatandafll›k hakla-
r›, baz› ülkelerde kabul edilip kendilerine yer bulabilirken, baz› ülkelerde bunun gerçekleflmesi olana¤› çok zay›f-
t›r. Bu sorun özellikle geleneksel al›flkanl›klar›n gardiyanlar› ve kültürün koruyucusu durumunda bulunan kad›n-
lar için çok zordur. Kültürel görecelikler içinde kendine yer arayan kad›n bu evrensel oldu¤u iddia edilen haklar
aras›nda nas›l bir seçim yapar ya da ne yapmal›d›r sorular› uluslararas› hukuk ve felsefe alan›ndaki en hararetli

tart›flma konular›ndan biridir6. 

Yerel geleneklerde ve törede kad›n›n hiç bir hakk›n›n olmad›¤›n› iddia eden Ortadan Kald›rmac› Yaklafl›m (Abo-
litionist Approach) bunun yerine ulusal kanunlar ya da uluslararas› hukukun konulmas› gerekti¤ini iddia eder.
Kültürler aras› diyalog öne sürülerek, kanunlar›n problem olmad›¤› ama sadece kültürün problem oldu¤u iddia
edilmektedir. Baz› hükümetler töre ya da örf ve adet diyerek konuyu göz ard› etmek istemektedirler. Kültürel
normlar gerçek uygulamalar› yans›t›rlar. Uygulanan kültürel normlar içinde bulunan toplumu mu yans›t›rlar ya
da belli bir kesimi mi ifade ederler? Erkeklerin kad›nlar üzerindeki iktidar› bu kültürel görecelik söylemi alt›nda
korunmaktad›r. Kültür, örf ve adet belli bir politik amac› gütmek için mi kullan›lmaktad›r? Pek çok kez belirtildi-
¤i gibi, kültür, örf ve adet maskesi alt›nda dünyan›n en eski en köklü ideolojisi olan erke¤in kad›n üstünde ikti-
dar› kurulmaya devam etmektedir. Ancak, kad›n›n insan haklar›n›n kültür sorunu günümüzün en karmafl›k ve en
heyecanl› tart›flma konular›ndan birini oluflturmaktad›r.
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6 Bu konunun önemi ve aciliyeti, Mart 2005’te gerçeklefltirilen Pekin+10 toplant›s›nda sivil toplum kurulufllar›n›n bu konu hak-
k›nda yapt›¤› pek çok toplant›da de¤erlendirildi. 



Çok k›sa bir zamana kadar Uluslararas› Af Örgütü (Amnesty International) namus cinayetlerini bir aile içi flid-
det türü olarak göstermeye devam etmekteydi. Fakat son zamanlarda kad›n gruplar›n›n ve kad›n konular›nda
lobicilik yapanlar›n bask›s› alt›nda bu tutumunu de¤ifltirerek bunu bir insan haklar› sorunu olarak belirtmeye

bafllad›7. Öte yandan kad›n›n insan haklar›nda çok ileri oldu¤unu iddia eden ‹sveç’te bir mahkemede Arap bir
baban›n k›z›n› öldürmesine yönelik verilen bir hüküm çok ilginçtir. Kültürler farkl› oldu¤u için Arap baban›n k›-
z›n› öldürmesine izin verilmifltir. Ailenin Arap olmas› ve kültürel de¤erlerin ‹sveç kültüründen tamamen farkl›-
laflmas› mahkeme de¤erlendirmeye al›r. Aç›kça belirtilen odur ki toplumsal cinsiyet kavram›n›n farkl› kültürler-
de farkl› anlamlar› olaca¤›n› savunan mahkemenin bu tutumu baban›n k›z›n› öldürmesine kültürel görecelik
kapsam›nda izin vermifltir (Elden, 1998: 89-96). Türkiyeli göçmen bir ailenin k›z› olan Fadime fiahindal’›n öl-
dürülmesinden sonra durum ise tamamen de¤iflmifltir. Yukar›da bahsetti¤imiz kad›n›n kültür sorununa ‹sveç’te
yap›lan namus cinayetleriyle ilgili çal›flmalara son h›z›yla yans›m›flt›r. Konunun karmafl›kl›¤› burada da bir kez
daha karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Avustralya’da ise 37 yafl›ndaki Aborijinal kökenli Pamela Thompson uzun süre aile içi fliddete maruz kald›ktan
sonra sevgilisini b›çakla öldürmüfltür. Bu gibi uzun süreli fliddetten sonra kad›n›n iflledi¤i suçun kendi etnik kül-
türündeki yöntemlerle cezaland›r›lmas› gerekti¤ini iddia eden Hakim Len Roberts Smith Avustralya’n›n kendi
yerel afliret kültürünün bir parças› olmakla suçlan›p, tepkiler alm›flt›r. Avustralya’daki feministler yerel kültürle-
rin bu tür cezalar›n›n bir seçenek olarak ortaya at›lmas› ve bunlar›n artan bir biçimde kabul görmesini endifle
verici bulmaktad›rlar (The West Australian, 2001: 3). 

Birleflmifl Milletlerde Namus

2000 y›l›n›n sonbahar›nda namus suçlar› ile ilgili özerk bir karar BM Genel Kurulu 55. Oturumu Üçüncü Komi-

tesinde Hollanda devleti taraf›ndan ilk kez sunuldu8. Hollanda’n›n yine kendilerine ait olan Kad›n Sünnetleri
karar›ndan esinlenerek yazd›klar› bu tasar›n›n bafllang›c› çok olayl› oldu. Karar›n tart›fl›lmaya aç›ld›¤› günlerde
verilen bir toplant›da gösterilen dokümanter film daha sonra gelecek üzücü olaylar›n bafllang›c› oldu. Film, Ür-
dün’de ifllenen namus cinayetleri hakk›ndayd›. Filmin bafllang›ç sahnesi camiden gelen ezan sesiyle bafllay›nca
ve verilen toplant›da kara çarflafl› kad›n resimleri bulunan bir broflür da¤›t›l›nca ‹slam Konferans› Örgütüne men-
sup ülkeler ciddi tepki gösterdiler. Tasar› oylamaya gidilerek kabul edildi, ama bunun da ötesinde karar›n dili ol-
dukça zay›flat›ld› (A/RES/55/66) (www.un.org/ga). BM sürecinde ilk kez sunulan bir karar›n masaya yat›r›lma-
s›nda bu kadar çok sorun yaflan›p böylesine oylanmas›n›n o karar için intihar anlam›na geldi¤ini de belirtmek
gerekir. 

Daha sonra Hollanda devleti ‹KÖ ülkelerine yanl›fl anlafl›lmadan dolay› birer özür mektubu yazd›. Üçüncü Ko-
mitede yaflananlar yüzünden BM bünyesinde namus cinayetleri konusu en hassas konulardan bir oldu. Bütün bu
ciddi hassasiyet yaratan olaylar›n 11 Eylül öncesi oldu¤u göz önüne al›n›rsa yaflanan sorunlar›n karmafl›kl›¤› ve
verdi¤i hasar ciddi boyutlardayd›. 

Karar böylesine ciddi hassasiyete sebep olan olaylarla çevrelenince BM Genel Kurulundan alt› ay sonra bahar
aylar›nda Cenevre’de her zamanki y›ll›k toplant›s›n› yapan BM‹HK konunun savunulmas› çok zorlaflt›. ‹KÖ ad›-
na konuflan Pakistan yarg›s›z infaz ile karar tasla¤›n›n tart›fl›ld›¤› resmi olmayan (informal meetings) toplant›da
s›ra namus ile ilgili paragrafa gelince oday› terk etti. Ana mimar ve ortak sponsorlar ortal›¤› sakinlefltirmek ve
iflleri yoluna koymak ad›na eflcinseller ile ilgili zaten varolan ifadeyi silerek yerine namus ile ilgili dili koymay›
teklif ettiler (E/CN.4/RES/2001/45, paragraf 7). Durum geçici olarak sakinleflti.
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7 Uluslararas›Af Örgütünün Kad›na Yönelik fiiddeti Sona Erdirme Kampanyas› 5 Mart 2004 tarihinde bafllad› (www.amnesty.org). 
8 BM Genel Kurulu, BM’nin ana tart›flma mekanizmas› olarak herkesin eflit kat›l›mla eflit oy hakk›n›n bulundu¤u bir organd›r.
BM’nin 191 ülkesi her y›l sonbaharda üç aya yak›n bir süre toplan›r. Toplant›larda çok genifl kapsaml› olarak pek çok konu ele
al›nmaktad›r. 1945 BM fiart›ndan sonra oluflturulan organ, bugün dünyan›n en büyük demokrasi evi olarak kabul edilmektedir. Bu
organda al›nan kararlar›n hiçbir hukuki ba¤lay›c›l›¤› olmasa dahi siyasi aç›dan çok büyük hassasiyetleri vard›r
(www.un.org/ga/59/presskit/geninfo.htm).  



126

2002 y›l›n›n bahar›na gelindi¤inde namus suçlar› ile ilgili olaylara bak›fl aç›s› daha da hassaslaflt›. 11 Eylül’de ya-
flanan olaylar ‹slam korkusunun ve karfl›tl›¤›n›n yayg›nlaflmas› ve güçlenmesi sonucunda zaten her zaman has-
sas bir konu olan kad›n›n insan haklar› sorunlar›n› daha da hassaslaflt›rd›. ‹slam ülkelerinin ‘siz bizim kültürümü-
ze ve kad›nlar›m›za kar›fl›yorsunuz’ fleklindeki tutumu, Bat›l› ülkelerin ‘bu Müslüman ülkeler kad›nlar› insan yeri-
ne koymuyorlar, bu ihlallerin ana nedenleri sizin dininiz ve kültürünüz’ fleklindeki alg›lamas› her fleyi daha da
zorlaflt›rd›. 11 Eylül öncesi kad›na yönelik fliddet ile ilgili konular Komisyondaki önemli ve hassas konulardan sa-
dece bir tanesiydi. 11 Eylül sonras› ve getirdikleri ile en sorunlu konulardan biri olarak en üst düzeyde yerini al-
maya bafllad›. 

2002 y›l› sonbahar›na gelindi¤inde namus suçlar›n› ortadan kald›rmaya yönelik karar›n tekrar masaya yat›r›lma

zaman› gelmiflti9. Bu sefer iki y›l önceden ö¤rendiklerimiz deneyimlerimizle birleflince daha temkinli davran›ld›.
Karar›n dili güçlendirildi ve oylamaya gidilmeden kabul edildi (A/RES/57/179). ‹KÖ ülkelerinden baz›lar›n›n ka-

rar›n kabul edilme sürecinde bir tak›m yorumlar› olduysa bile yine de süreç ve sonuç baflar›l›yd›10. 

2004 y›l› sonbahar› geldi¤inde namus suçlar› ile karar›n tekrar masaya yat›r›lmas› zaman› geldi. Ancak, gelenek-
sel ana sponsor Hollanda Avrupa Birli¤i Dönem Baflkanl›¤› yapt›¤›ndan karar›n iflleyifl sürecini, yani anaspon-
sorluk görevini, ‹ngiltere üstlendi. K›sa bir süre sonra da Türkiye’de ‹ngiltere’ye anasponsor olarak kat›ld›. Di¤er
bir deyiflle 2004 y›l›ndaki karar›n iki ana sunucusu vard›: ‹ngiltere (Birleflik Krall›k) ve Türkiye. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti kuruldu¤undan beri, 81 y›ll›k tarihinde, kad›n konusunda ilk kez böyle bir görev üstlendi. BM sü-
recinde Genel Kurulda böylesine hassas ve önemli bir karar›n ana sponsoru olmak ve kulisini gerçeklefltirmek,
Türkiye’nin ‹KÖ’nün baflkanl›¤›n› yapt›¤› döneme rast geldi. Jeopolitik konumunu, tarihsel ve kültürel derinli¤i-
ni çok iyi Türkiye büyük bir baflar›n›n mimar› oldular. 28 Ekim 2004 Perflembe günü Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu Üçüncü Komitesinde Namus Ad›na Kad›nlara ve K›z Çocuklar›na Karfl› ‹fllenen Suçlar›n Ortadan

Kald›r›lmas›na Yönelik Çal›flma bafll›kl› karar kabul edildi11. 

BM Genel Kurulunun 59. Oturumunda sunulan flu karar› k›saca flöyle özetleyebiliriz: Böylesine hassas bir karar-
da Türkiye dahil 8 tane ‹KÖ ülkesi ortak sponsor olarak bulunuyor. Bunlar s›rayla Fas, Irak, Kazakistan, Sene-
gal, Türkmenistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün. Öte yandan, son üç y›ld›r BM gündeminin en sorunlu konular›n-
dan biri olan ‘üreme sa¤l›¤› ve cinsel haklar’a iliflkin ifade de karar›n dilinde yer al›yor. Karar›n bafll›¤›na ve içe-
ri¤ine k›zlar eklendi. Bu k›zlar ifadesi bakirelere ya da bakireli¤e gönderme yapm›yor. K›z çocuklar›ndan bahse-
diyor. Bu çok önemli bir di¤er geliflmedir. 

Namus suçlar›n›n BM sürecindeki öyküsü ifline vak›f olan sivil toplum, devlet ve akademisyenler üçgeninin iflbir-
li¤i yap›nca nelere imza atabileceklerinin en büyük kan›t›. Türkiye’nin daha önce hiç yapmad›¤› bir flekilde böy-
lesine liderlik görevini ele alarak içinde bulundu¤umuz flartlar içerisinde bir mucizeyi de gerçeklefltirmesi, kendi
jeopolitik konumumuza, tarihsel ve kültürel birikimimizin getirdiklerine stratejik olarak sahip ç›kt›¤›m›zda uluslar
aras› arenada bu ö¤eleri nas›l anahtar olarak kullanabilece¤imizin ve kullanmam›za ne kadar çok acil ihtiyaç ol-
du¤unun örneklenmifl görüntüsüdür. 

Sonuç

Sonuç olarak flunlar› söyleyebiliriz. Öncelikle, namus kavram›n› içinde bulundu¤u gerçeklik, dil, iktidar ve otori-
te kavramlar›ndan ve bunlar›n birbirleriyle iliflkiselli¤inden ba¤›ms›z olarak düflünmek mümkün de¤ildir. Femi-
nistler bütün bu kavramlara ve birbirleriyle iliflkiselli¤ine toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s› getirerek akl›n erkek öz-
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9 Karar her iki senede bir çiftli y›llarda masaya yat›r›l›yor. Örne¤in tekli y›llarda kad›n sünnetleri ile ilgili karar masaya yat›r›l›yor
(www.un.org/ga).  
10 BMdeki bu olumlu sürecin hemen ard›ndan ben de karar›n 11 dile daha çevrilmesi ile ilgili çal›flmalar› organize ettim. BM kap-
sam›nda en fazla dile tercüme edilen karard›r. Karar Malezya’daki sivil toplum kurulufllar›ndan Brezilya’daki kad›n akademisyen-
lere kadar uzanan çok genifl bir co¤rafi alana da¤›t›ld›. 
11 Türkiyenin de ana sponsor oldu¤u bu karar› Bahasa, Bengali, Bosnaca, Dari, Farsça, Kazakça, Kurmanci, Maleyce, Punjabi,
Sorani, Türkçe, Türkmence, ve Urduca dillerine tercümelerini organize ettim. Tercümeler iki y›l önce oldu¤u gibi dünyan›n çeflitli
ülkelerindeki sivil toplum kurulufllar›na ve ilgili birimlere ulaflt›r›ld›. Kararlara www.wunrn.com adresinden ulafl›la bilinir. 



nesinin yap› çözünürlülü¤ünü yapm›fllard›r. Dolay›s›yla böylesine karmafl›k bir sadece tek bir alan›n irdelenmesi
ve incelenmesiyle anlafl›lamaz. Yukar›da hukukun kad›n için ne anlam ifade etti¤i ve uluslar aras› hukukun ka-
d›n›n insan haklar›n› nas›l gördü¤ü ve yaklaflt›rd›¤› da dolay›s›yla resmin sadece bir parças›n› aç›klayabilir. Res-
min bütününü görmek ve dolay›s›yla böylesine hassas ve karmafl›k bir konuya çözüm getirmek için disiplinler
aras› bir yaklafl›m elzemdir. Tüm bu araflt›rmalar bizi belli ölçüde ayd›nlatm›flt›r ve ayd›nlatmaya devam edecek-
tir. Ancak, bilimin yapmas› gereken, özellikle bu konferans çerçevesinde T›p Biliminin, flimdiye kadar sormay›
akl›m›za getirmedi¤imiz ya da sormaya cesaret edemedi¤imiz sorular› sormaya bafllamak olmal›d›r. fiiddet ne ça-
l›fl›lmam›fl bir konudur ne de önemsiz bir konudur. Ancak fliddetin nedeninden çok nas›l› üzerinde görüfl belirt-
mek ve araflt›rma yapmak fliddeti oluflturan koflullar› bize gösterir. Bunlar çok önemli ve de¤erli çal›flmalard›r.
Ancak bize bir türlü niye sorusunun cevab›n› vermekten çok uzakt›r. Öyleyse bu nokta yapmam›z gereken niye
sorusuna yo¤unlaflmak ve bireylerin/toplumlar›n fliddeti niye iflledi¤ine dair sorular› cesaretle sormaya devam et-
memiz gerekir.
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KADIN HAREKET‹N‹N TÜRK‹YE’DE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET ‹LE ‹LG‹L‹ MÜCADELE  
DENEY‹M‹
“ANADOLU’NUN ORTA YER‹NDE fi‹DDETE KARfiI KADINLAR ELELE”
Gülsen ÜLKER
Kad›n Dayan›flma Vakf›

Kad›na yönelik fliddetle mücadelenin yirminci y›l›n› geride b›rakt›k. Bir yan›yla bu süre içinde çok yol ald›¤›m›z›
söyleyebiliriz, bir yan›yla da bunca y›l süresince yap›lmas› gerekenlerin çok az›n›n hayata geçti¤ini. Bu kad›na
yönelik fliddetti nas›l tan›mlad›¤›m›z ve konuya nas›l bakt›¤›m›za ba¤l› olarak de¤iflebiliyor. 

Kad›na yönelik fliddetle mücadelenin tarihi, Türkiye kad›n hareketinin de tarihi neredeyse. ‹lk bir araya gelifller
ve kad›nl›k halleri üzerine konuflmalar, okumalar, tart›flmalar birçok kad›n› ayn› yere tafl›d›. fiiddet hayat›m›z›n
tam içindeydi, bunun ad›n› koymam›z, tan›mlamam›z bu süreçte ortaya ç›kt›, birço¤umuzun kendini feminist ola-
rak tan›mlamas› da ayn› sürecin sonunda oldu. Bugün yürüttü¤ümüz fark›ndal›k çal›flmalar›, o günkü deneyim-
lerimizin yans›malar›n› tafl›yor hala ya da tafl›mal›. Ya da bunlar› unutmufl isek hat›rlamam›z gerekti¤i, sadece bu
deneyimi de¤il yaflad›¤›m›z, paylaflt›¤›m›z, ortaklaflt›¤›m›z veya ortaklaflamad›¤›m›z ama tart›flt›¤›m›z konular› ye-
niden hat›rlamam›z gereklili¤i bugün kendini çok daha yak›c› bir biçimde hissettiriyor. Ama bu, ne kadar müm-
kün ya da mümkün mü? E¤er deneyimlerimizden söz edeceksek önemli bir k›sm› buna ay›rmal›y›z diye düflünü-
yorum.

Kad›na yönelik fliddetle mücadele etmek için örgütlü yap›lara ihtiyac›m›z oldu¤unu fark etmemiz, ortaklaflt›¤›m›z
bir di¤er konu oldu. Kad›n Dayan›flma Vakf› da bu sürecin sonunda ortaya ç›kan bir yap›. Ankara’da Ba¤›ms›z
Kad›n Tart›flma Grubu’nun ald›¤› karar do¤rultusunda geniflleyerek di¤er kad›nlara da ulafl›lmas›, görüflülmesi,
Vakf›n 1993 y›l›nda resmen kuruluflu ile noktaland›. Bu arada 1991 y›l›nda Alt›nda¤ Belediye Baflkanl›¤› ile ifl-
birli¤i çerçevesinde Kad›n Dan›flma Merkezi, ard›ndan 1993 y›l›nda yine ayn› belediye baflkanl›¤› ile Türkiye’nin
ilk ba¤›ms›z Kad›n S›¤›nma evi aç›ld›. 

Türkiye Kad›n Hareketinin en can al›c› ve ne yaz›k ki sürekli gündemlerinden birini kad›na yönelik fliddetle
mücadele ve özel olarak da aile içinde kad›na yönelik fliddetle mücadele konusu oluflturmaktad›r. Bir milat ola-
rak kabul etti¤imiz 1987 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan “Daya¤a Karfl› Dayan›flma Yürüyüflü” nün en bilinen slo-
gan› “Ba¤›r Herkes Duysun”, aile içi fliddetin üstünün örtülmesine, yok say›lmas›na,  aile mahremiyeti çerçe-
vesinde görülmesine bir tepkiydi. 20 y›l sonra bu noktadan daha ileride oldu¤umuzu düflünsek bile aile içinde
fliddet gören ve bu fliddetten kurtulmak isteyen yani ‘ba¤›ran’ kad›nlar ve çocuklar› için yeterli ve iflleyen bir
mekanizman›n oldu¤unu söylemek mümkün de¤il. Yasalar›n uygulanmas›nda hala sorunlar var, s›¤›nmaevleri-
nin say›s› yetersiz, kad›nlar›n s›¤›nak sonras› yaflamlar›n› sürdürmeleri için hemen hemen hiçbir düzenleme
(konut, istihdam gibi) mevcut de¤il. 

Aile içinde kad›na yönelik fliddeti; aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayal›, kad›n üzerinde bask› ve üstünlük
kurmay› amaçlayan; tehdit, dayatma, kontrol içeren; psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan;
kad›n›n insan haklar›n› ihlal eden ö¤renilmifl her türlü eylem olarak tan›ml›yoruz. 

Aile içinde kad›na yönelik fliddet; her yafltan, her ö¤renim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekar, boflanm›fl,
evli ve her ülkeden kad›n›n gerçe¤idir. Tüm dünyada kad›nlar kocalar›, babalar›, erkek kardeflleri ve/veya ara-
lar›nda kan ba¤›/akrabal›k iliflkisi bulunan di¤er erkekler taraf›ndan fliddete maruz kalmaktad›r. Aile içinde ka-
d›na uygulanan fliddet gerek fliddet uygulayan, gerek toplum ve kimi zaman da araflt›rmalar›n iflaret etti¤i gibi
fliddete maruz kalan kad›n taraf›ndan meflru say›lmaktad›r. Kad›nlar yaflad›klar› fliddetin sorumlusu olarak gö-
rülmekte, fliddetin hak edildi¤i inanc› toplumda yayg›n biçimde kabul edilmektedir. 

fiiddet sadece dayak olarak alg›lanmaktad›r; oysa fliddet psikolojik, ekonomik, sosyal ve cinsel alandaki görü-
nümleriyle tüm dünyadaki kad›nlar›n varl›¤›n› tehdit etmektedir. fiiddete maruz kald›¤› halde çeflitli nedenlerle
yaflad›¤› fliddetle mücadele edemeyen kad›n ‘ma¤dur’ olarak alg›lanmamakta; tam aksine toplum içinde “cefa-
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kar” kad›n olarak adland›r›l›p yüceltilerek bu duruma boyun e¤mesi yönünde teflvik edilmektedir.  fiiddet uygu-
layan erkek için bu durum yine toplumun genelinde erkekli¤in bir kan›t›, erkek oluflun en geçerli görünümü ola-
rak alg›lan›p pekifltirilmektedir.

Bireysel nedenlerden öte daha genel sistemlerle aç›klanabilecek bir olgu olan aileiçi fliddet cinsiyet kökenlidir;
yani temellerini cinsiyetlerin toplumsal hayattaki eksik ve kusurlu yap›lan›fltan almaktad›r.  Buna göre erke¤in
uygulad›¤› fliddete neden olan, erke¤in kad›ndan daha üstün ve kad›n üzerinde bask› kurmas›n›n do¤al bir hak
oldu¤una inanmas›d›r. Toplumsal cinsiyet rollerinin sürdürülmesi, homofobik tutumlar, kad›n›n de¤ersiz oldu¤u
görüflü bu kültürün bir parças›d›r.

Kad›n Dayan›flma Vakf›, 1991 y›l›ndan bu yana, kad›n dayan›flmas› oluflturmak yoluyla, baflta aileiçi fliddet ol-
mak üzere, kad›nlara yönelik her türlü fliddeti ortadan kald›rmak için mücadele etmektedir. Vak›f, kamuoyuna
ve medyaya yönelik çal›flmalar› ile kad›n›n insan haklar› konusunda bask› oluflturarak, kad›na yönelik fliddetin
meflruiyetini sona erdirme yönünde toplumsal de¤iflime katk›da bulunmaktad›r. Ayr›ca çeflitli e¤itim programla-
r›yla aile içinde kad›na yönelik fliddetle mücadele konusunda, Dan›flma Merkezi’ne gelen kad›nlara, Vak›f gönül-
lülerine ve meslek elemanlar›na yönelik bilinç yükseltme çal›flmalar› yapmaktad›r.

Kad›n Dayan›flma Vakf›’n›n Kad›n Dan›flma Merkezi’ne 2000’in üzerinde kad›n baflvurmufltur. Baflvuran kad›n-
lar›n talepleri ilk y›llarda çok farkl› alanlar› kapsarken; bu talepler Vakf›n aile içinde kad›na yönelik fliddetle mü-
cadele alan›nda faaliyetler yürüttü¤ünün bilinirli¤inin artmas›yla birlikte zamanla kad›nlar›n yaflad›klar› fliddetle
mücadeleleri çerçevesindeki yo¤unlaflm›flt›r.

Kad›n Dan›flma Merkezimize baflvuran kad›nlar s›ras›yla hukuki dan›flmanl›k, ifl bulma, s›¤›nma, psikolojik dan›fl-
manl›k, çocuklara krefl bulma, ekonomik destek ve t›bbi konularda destek talep etmektedir. S›¤›nma talepleri,
aç›k oldu¤u süre boyunca vakf›m›z›n s›¤›na¤›, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Konukevi, di¤er iller-
deki belediyelere ait s›n›rl› say›daki s›¤›naklar arac›l›¤›yla; hukuki dan›flmanl›k talepleri Ankara Barosu Kad›n Hu-
kuku Komisyonu ve Adli Yard›m Birimi ile gönüllü avukatlar arac›l›¤›yla karfl›lanmaktad›r. Psikolojik dan›flman-
l›k talepleri, Vak›f’ta haftan›n 5 günü tam zamanl› çal›flan dan›flma merkezi psikologu, Ankara’daki hastanele-
rin psikiyatri servisleri ve Aile Dan›flma Merkezi arac›l›¤›yla; ekonomik ve t›bbi konulardaki destek talepleri ise
Ankara Valili¤i Sosyal Yard›mlaflma Vakf›,  Kaymakaml›k, Belediyeler ve SHÇEK’e yönlendirme yoluyla veya
bu kurulufllarla iflbirli¤i halinde karfl›lanmaktad›r. 

Vakf›m›z›n kad›n dan›flma merkezine, aile içinde fliddet gören her kad›n telefonla ya da gelerek baflvurabilir. Ka-
d›n dan›flma merkezi, merkeze baflvuran kad›n›n yaflad›¤› fliddetle mücadele ederken ihtiyaç duyabilece¤i s›¤›n-
ma, hukuki, psikolojik dan›flmanl›k ile ifl ve sa¤l›k deste¤ini dayan›flma anlay›fl›yla sa¤lar. Ayn› zamanda kad›na
yönelik fliddetle mücadele politikalar›n›n da üretildi¤i merkez, kad›n s›¤›na¤› için de iletiflim noktas› görevi gör-
mektedir. 

Vakf›m›z›n kad›n s›¤›na¤› ise 1993 ve 2003 y›llar›nda s›ras›yla Alt›nda¤ ve Yenimahalle ilçe belediyelerinin fi-
nans deste¤i ile aç›lm›fl olmakla beraber yerel seçimlerde belediye yönetimlerinin de¤iflmesi sonucunda bu iflbir-
likleri sona ermifl ve s›¤›naklar kapat›lmak zorunda kal›nm›flt›r. Aç›k oldu¤u süre boyunca Vak›f’›n s›¤›na¤›na
Türkiye’nin çeflitli illerinden toplam 334 kad›n s›¤›nm›flt›r.    

Kad›n Dayan›flma Vakf›, iki y›l› aflk›n bir süredir insan ticareti ile mücadele alan›nda da çal›flmaktad›r. Bu amaç-
la kapasite gelifltirici e¤itim çal›flmalar›n› sürdürmekte, insan ticareti ile mücadele kapsam›ndaki ulusal plan ve
programlar›n haz›rlanmas›na katk›da bulunmaktad›r. Bu alandaki temel faaliyetini ise insan ticareti ma¤durlar›
için Kad›n S›¤›na¤› çerçevesinde yürütmektedir. 

Kad›n Dayan›flma Vakf›, resmi kurumlar ve uluslararas› örgütlerin yan› s›ra yerelde Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi, Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Çankaya Kaymakaml›¤› ile iflbirli¤i ‹nsan Ticareti ile Mücadele çal›flmalar›-
n› sürdürmektedir.
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S›¤›nma evinden 2005 y›l›ndan bu yana 137 kad›n, 2007 y›l›nda ise 45 kad›n yararlanm›flt›r. Henüz Hükümet
taraf›ndan düzenli bir fon sa¤lanmam›fl olan s›¤›nma evi, 2007 y›l›nda Çankaya Kaymakaml›¤› taraf›ndan 4 ay
süre ile desteklenmifltir 

Tespit edilen insan ticareti ma¤durlar›n›n s›¤›nma evine yönlendirilmeden önce kendisine sa¤lanacak destekler
hakk›nda bilgilenmesini sa¤lamak amac›yla Kad›n Dayan›flma Vakf› ve T.C. Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yaban-
c›lar Dairesinin iflbirli¤i ile ma¤durlara yönelik bir broflür haz›rlanm›flt›r. 2008 y›l›nda broflürün da¤›t›lmas› plan-
lanmaktad›r. Broflür Türkçe, ‹ngilizce, Rusça ve Romanca dillerinde haz›rlanm›flt›r.

2007 Y›l›nda Ankara Büyükflehir Belediyesi s›¤›nma evi binas›n›n yan› s›ra s›¤›nma evinin baz› giderlerine kat-
k›da bulunmaya devam etmifltir. Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Vakf›m›z›n giriflimleri ile ma¤durlar›n tedavilerinin
güvenli bir biçimde sa¤lanmas›n› mümkün k›lacak tedbirlere iliflkin hastanelerin baflhekimlikleri düzeyinde bir
toplant› organize etmifltir. Bu toplant› sonucunda ma¤durlara tedavi hizmetlerinde kolayl›k sa¤layacak bir sistem
gelifltirilmifltir. 

Kad›n Dayan›flma Vakf› edindi¤i deneyim ve bilgileri aktarma yönündeki çal›flmalar›n› da sürdürmektedir. Tür-
kiye’nin farkl› illerinde aç›lm›fl olan kad›n dan›flma merkezlerine kad›n dan›flma merkezinin iflleyifl esaslar›n› ak-
tarmaya yönelik yürütülen ve 3 günü kapsayan program,  aile içinde kad›na yönelik fliddetle mücadeleye destek
vermek isteyen kad›nlara yönelik gönüllü e¤itimleri, çeflitli kurulufllar›n aile içinde kad›na yönelik fliddetle ilgili ça-
l›flmalar›na kat›l›m sa¤lamak yoluyla Vakf›n deneyim aktar›m çal›flmalar› sürdürülmektedir.

Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Meslek Profesyonellerinden Beklentilerimiz

Kad›na yönelik fliddetle mücadelede yer alan meslek profesyonellerini, polis, jandarma gibi emniyet güçleri, sav-
c›lar, avukatlar, sa¤l›k çal›flanlar› olarak s›ral›yoruz. Bu meslek mensuplar› hem fliddet olgusunun tespitinde hem
de tespit edilen fliddete karfl› giriflimlerde, fliddet kurbanlar›n›n mutlaka karfl›laflt›¤› gruplar› oluflturuyor. Kad›n
dan›flma merkezlerine baflvuran kad›nlar; u¤rad›klar› fliddeti belgelemeleri ya da dava açmak istemeleri halinde
adli t›p kurumuna, karakol/polis merkezlerine ve barolar›n varsa kad›n dan›flma merkezlerine yönlendirilmekte-
dir. Sa¤l›k yard›m› almas› gereken kad›nlar ise hastanelere gönderilmektedir. Bu kurumlarda çal›flan personelin
yaklafl›m› baflvuran kad›nlar için çok önem tafl›yor. Bu kurumlardaki iflleyifl, kad›nlar›, fliddetle mücadelesinden
vazgeçirecek kadar bezdirici olabiliyor. Üstelik özellikle polis merkezleri hem kad›nlar›n çok zor gittikleri yerler
olmas› bak›m›ndan hem de bir nevi evine, kocas›na dönmesi için ikna edildi¤i, kocalar›n ça¤r›l›p bar›flma öneri-
leri yapt›klar› yerler olmas› bak›m›ndan bizler için de çok önem tafl›yor. Bu anlamda polis merkezleri ile sürekli
diyalog içinde olmaya, broflürlerimizi ve di¤er bilgilendirici materyallerimizi ulaflt›rmaya özen gösteriyoruz. Bu
yöntemin, en s›n›rl› haliyle bile olumlu sonuçlara yol açt›¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca gelece¤e dair umut tafl›mam›-
z› sa¤layan bir geliflme olarak polis memurlar›na yönelik olarak sürdürülen “Kad›na Karfl› fiiddetin Önlenmesin-
de Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler” e¤itim program›n› gösterebiliriz. 

Sa¤l›k çal›flanlar› ise fliddetin fark edilmesi aç›s›ndan çok önem tafl›yor. Özellikle birinci basamak sa¤l›k kurulufl-
lar› ile üreme sa¤l›¤› ile ilgili merkezler kad›nlarla daha yak›n ve aç›k karfl›laflmalar›n mümkün oldu¤u yerler. Giz-
li kalm›fl, saklanan ya da cesaret edilip dile getirilemeyen birçok fliddet olay›n›n rahatl›kla görülebilece¤i yerler.
Dolay›s›yla buralarda görevli personelin bu yönde bir duyarl›l›¤a sahip olmas› en baflta beklenen bir özellik. Biz-
lerin temel ilkeler olarak gördü¤ü; kad›nlar› sorgulamama, güven verme, O’nun yan›nda oldu¤unu hissettirme
ve gizlili¤i konusunda titizlik gösterme konular›n›n bu meslek mensuplar› için de geçerli olmas› gerekiyor. 

Sa¤l›k çal›flanlar› ile sadece meslek profesyonelleri olarak de¤il ayn› zamanda bu alana dair toplumsal sorumlu-
luk anlay›fl›ndan do¤an ortakl›klar gelifltirmek istiyoruz. Bu ortakl›klar meslek örgütleri arac›l›¤›yla oldu¤u gibi,
kiflisel iflbirlikleri, gönüllü katk›lar biçiminde de olmal›d›r diye düflünüyoruz.

Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Kamusal Politikalar ve Çok Yönlü Yaklafl›m        

Kad›na yönelik fliddetle mücadelenin daha yayg›n ve etkin bir flekilde yürütülebilmesi için bu alana iliflkin bir ka-
mu politikas›n›n oluflturulmas› ve uygulanmas› gere¤ini her f›rsatta dile getiriyoruz. En baflta kad›na yönelik flid-
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detin toplumsal bir sorun oldu¤unun kabul edilmesini ve kamu kaynaklar›ndan bu sorunla mücadele için de pay
ayr›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Üstelik Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi (CE-
DAW), Dünya Kad›n Konferanslar›n›n sonuç bildirgeleri ve eylem planlar›, BM ve AB tavsiye kararlar› bizim ka-
bul etti¤imiz ya da alt›na imza att›¤›m›z sözleflmeler/kararlar.

Medeni yasa ve ceza yasas›nda, olumlu buldu¤umuz ve hepsi kad›n hareketinin yo¤un çabas› ile gündeme ge-
len de¤ifliklikler, ailenin korunmas›na dair kanun (4369) kad›na yönelik fliddetle mücadelede önemli yasal ad›m-
lard›r. Ancak yasa metinleri ile uygulama aras›ndaki fark›n ço¤unlukla bu yasalar hiç yokmufl gibi bir duruma yol
açt›¤›n› da biliyoruz. 

En yak›n ve en do¤rudan etkisi olacak bir düzenlemenin henüz gündeme dahi gelmedi¤ini Belediye Yasas›ndan
(1580) dolay› biliyoruz. Nüfusu elli bini geçen belediyelerin görevleri aras›nda ‘kad›n korumaevi’ aç›lmas› da sa-
y›ld›¤› halde ancak çok s›n›rl› say›da belediye, bu konuda giriflimde bulundu. Bunun en temel nedeninin, kad›na
yönelik fliddetin hala ailenin mahremiyeti olarak görülmesi ve bu konudaki duyarl›l›¤›n eksikli¤i oldu¤unu düflü-
nüyoruz.

Bizim için nas›l s›¤›naklar aç›ld›¤› da çok önem tafl›yor. Bu konuda yerel yönetimlerde yeterli bilgi ve deneyime
sahip olmad›¤›n› biliyoruz. Dolay›s›yla muhtemel s›¤›naklar›n temel ve evrensel ilkelere uygunlu¤unun takibi biz-
lerin ve bu konuda sorumluluk hisseden herkesin temel görevidir diye düflünüyoruz.

Kad›na yönelik fliddetle mücadelede mekanizmas›na iliflkin sorunlar› birkaç bafll›k alt›nda toplayabiliriz. Öncelik-
le ulusal düzeyde ve 7/24 saat hizmet veren ücretsiz bir alo fliddet hatt›n›n bulunmamas›, kad›n dan›flma mer-
kezleri ile s›¤›nmaevlerinin say›s›n›n yetersiz olmas› temel sorun alanlar› olarak tan›mlanabilir. Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), ulusal düzeyde hizmet veren bir kurulufl olmas›na ra¤men, 34 ilde 67
toplum merkezi ve 34 ilde 38 aile dan›flma merkezi bulunmaktad›r. Ba¤›ms›z kad›n dan›flma merkezlerinin sa-
y›s› ise 46’d›r. 

Yine ayn› flekilde kad›n s›¤›nmaevleri’nin de say›s› da oldukça yetersizdir. SHÇEK’e ba¤l› ve toplam kapasitesi
385 kifli (kad›n ve çocuk) olan 19 s›¤›nma evi ile yerel yönetimlere ba¤l› 10 s›¤›nma evi bulunmaktad›r. Sosyal
hizmetlere iliflkin bir di¤er önemli sorun ise 24 saat düzeniyle çal›fl›lmamas› ve kurumsal kapasitenin yetersiz olu-
fludur.  

Yukar›da da söylendi¤i gibi, polis memurlar›na yönelik e¤itimin, toplumsal cinsiyet ve aile içi fliddete iliflkin tu-
tumlar›n› de¤ifltirme yönünde katk›s› olaca¤› beklenmekle birlikte bu tutumun de¤iflmesi zaman alacakt›r. Ayr›-
ca yo¤un stresli bir meslek grubu olarak polislere yönelik süreklili¤i olan psikolojik destek mekanizmas› ihtiyac›
bulunmaktad›r.

Bir hizmet-a¤› modelinin gelifltirilmesi gereklili¤i hala aciliyetini korumaktad›r. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet
eflitli¤ini sa¤lamay› amaçlayan iktisadi politikalar yürürlü¤e konmal›d›r. Bilindi¤i gibi ma¤durlar›n fliddeti kabul
etmelerinin en önemli nedenlerinden biri iktisaden ba¤›ml› olmalar›d›r. Kad›nlar›n istihdam›na öncelik veren özel
programlar›n oluflturulmas›, ifle almada kad›nlara pozitif ayr›mc›l›k uygulamas›, eriflkinler için e¤itim alma f›rsat-
lar›n›n yarat›lmas› ve bunu destekleyen hizmetlerin sunulmas› gerekmektedir.

Kad›n Dayan›flma Vakf›n›n Çal›flmalar›

Vakf›n kad›na yönelik fliddetle mücadelede iki temel amac› bulunmaktad›r; birincisi, fliddete ve özellikle aileiçi
fliddete maruz kalm›fl kad›nlara dan›flmanl›k ve s›¤›nma hizmetleri sunmak ve onlara hayatlar›n› yeniden kurma
süreçlerinde destek vermektir. ‹kincisi ise lobicilik ve savunu faaliyetleri arac›l›¤›yla kad›na yönelik fliddetin bir in-
san hakk› ihlali oldu¤u konusunda kamuoyunda fark›ndal›k yaratmak; hükümetlerin, ilgili yasalar› yürürlü¤e ko-
yarak ve kad›nlar için sunulan hizmetleri destekleyip finansman sa¤layarak, kad›nlara yönelik fliddetin ortadan
kald›r›lmas› konusundaki sorumluluklar›n› yerine getirmesi için mücadele etmektir. 

Vakf›n bu amaçlar do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalardan söz etmek istiyorum.
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•  1994- I. Uluslararas› Kad›n Dayan›flma Kongresi 

Vak›f 11-13 Kas›m 1994 tarihinde, Antalya Belek’te I. Uluslararas› Kad›n Dayan›flmas› Kongresini düzenle-
mifltir. Kad›n Dayan›flma Kongresi, kad›n dayan›flmas›n› pekifltirmek ve yükseltmek, kad›nlar›n bilgi, birikim ve
deneyim al›flveriflinde bulunmalar›na ve gelece¤e yönelik hedeflerin saptanmas›na katk›da bulunmak amac›yla
gerçeklefltirilen uluslararas› bir kongredir. Üç gün süren kongreye yurt içinden ve yurt d›fl›ndan 600’e yak›n ki-
fli kat›lm›fl ve konular›nda uzman kifliler kongreye bildirilerini sunmufllard›r. Yurtd›fl›ndan kat›lan kad›n örgütleri
temsilcileri kendi ülkelerinde yaflad›klar› deneyimleri anlatarak bilgi al›flveriflinde bulunmufllard›r.

Kongrede sekiz çal›flma grubu oluflturularak tespit edilen konu ve sorunlar  çerçevesinde çal›flmalar yap›lm›fl ve
tüm gruplar›n çal›flma sonucunda oluflturduklar› raporlar “I.Uluslararas› Kad›n Dayan›flmas› Kongresi Sonuç
Raporu” ad› alt›nda birlefltirilerek kamuoyuna duyurulmufltur. Raporda, belirtilen hedeflere ulaflman›n ön koflu-
lu olarak, de¤iflik görüfllere sahip kad›nlar›n ve kad›n kurulufllar›n›n farkl›l›klar›n›n üstüne ç›karak “kad›n ol-
mak” ortak paydas›nda birleflmek oldu¤u vurgulanm›flt›r. Çal›flma Gruplar› flu flekilde s›ralanm›flt›r;

Kad›n Dayan›flmas›n› Art›rmak

Erkek Egemen ‹deolojiyi Sorgulamak

Devleti ve Yasal Sistemi Yenilemek

Medyay› Kullanmak

Örgütlenmeyi De¤ifltirmek

Siyasal Kat›l›m Yollar›n› Ö¤renmek

Kaynaklar› Ço¤altmak

Kad›na Yönelik fiiddet

•      1994-1995 Kad›n›n ‹nsan Haklar› I: Kad›nlar ‹çin Aileiçi fiiddet Hakk›nda E¤itim Program›. 

Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse edilen bu proje çerçevesinde, toplumdaki alt sosyo-ekonomik tabakada-
ki kad›nlar için aileiçi fliddet konusunda bir e¤itim program› tasarlanm›fl ve bu program 1995 y›l›nda Ankara’n›n
5 bölgesinde 45 gecekondu mahallesinde uygulamaya konmufltur. E¤itim program›na 796 evli ev kad›n›n›n ka-
t›l›m› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, 609 kad›nla yap›lan mülakatlar› içeren ve sonuçlar› son 9 y›ld›r ülkedeki birçok ka-
mu kuruluflu ve sivil toplum örgütü için tek bilgi kayna¤› olarak de¤erlendirilmekte olan, Türkiye’de aileiçi flid-
det konulu ilk araflt›rma bu proje kapsam›nda gerçeklefltirilmifltir. fiiddetin bütün türleri göz önüne al›nd›¤›nda
kad›nlar›n fliddet görme oran› yüzde 97’yi bulmufltur. Sadece fiziksel fliddete görme oran› ise yüzde 66 olarak
saptanm›flt›r.

•      1995-1996 Kad›n›n ‹nsan Haklar› II: Kad›nlar için Aileiçi fiiddet hakk›nda E¤itim Program›

Avrupa Komisyonu taraf›ndan finanse edilen bu proje ile toplumdaki orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ka-
d›nlar hedeflenmifltir. Bu çal›flma, Ankara’da yaflayan orta ve üst sosyo-ekonomik kesimden kad›nlar›n yaflad›k-
lar› aile içi fliddettin boyutlar›n›, biçimlerini, kad›nlar taraf›ndan alg›lanan nedenlerini ve sonuçlar›n›, sorun kar-
fl›s›nda gelifltirdikleri çözüm/çözümsüzlük durumlar›n› ve destek için duyduklar› gereksinimi ortaya ç›karmak
amac›yla gerçeklefltirilmifltir. 

Bir y›ll›k süreci kapsayan çal›flmada, derinlemesine görüflmeler ve anket uygulamas› yöntemleri kullan›lm›flt›r. Ça-
l›flmaya kat›lan 200’e yak›n kad›ndan yüzde 13’ünün fliddet konusundaki soruyu yan›ts›z b›rakt›¤›, yüzde 55’inin
fliddet konusunda ve yüzde 20’sinin fliddetin göstergeleri konusunda net bir tan›m yapamad›klar› ama soruyu “ke-
sinlikle karfl›s›nda oldu¤um bir olay” gibi tan›ms›z ifadelerle yan›tlad›klar› görülmüfltür.  Ayn› zamanda kad›nlar›n
büyük bir k›sm›n›n özellikle kendi aile yaflamlar›na dönük sorularda, eflinden kendisine yönelen afla¤›lama, baflka-
lar› ile k›yaslama, aldatma, a¤›r söz kullanma gibi davran›fllar› fliddet olarak tan›mlamaktan kaç›nmalar›; bu düzey-
deki kad›nlar›n kendi yaflad›klar›n›n ad›n› koymakta daha fazla kamafla yaflad›klar›n› ve yaflad›klar› fliddeti yads›-
ma ya da saklama e¤ilimlerinin oldukça yüksek oldu¤unu göstermifltir.
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Ankete kat›lan kad›nlar›n yüzde 45’i eflinden kendisine yönelen bir fliddet yaflad›¤›n› bildirmifltir. Soruya yan›t
verenler aras›nda karfl›lafl›lan fliddet biçimleri s›rayla: yüzde 73 sözlü, yüzde 43 duygusal, yüzde 22 ekonomik,
yüzde 16 fiziksel ve yüzde 9’u cinsel fliddet olarak s›ralanmaktad›r. ‹lgili sorular›n en az birine “evet” yan›t› ve-
renlerin bir fliddet yaflad›¤› kabul edildi¤inde, fliddet yaflayan kad›nlar›n toplam içindeki yüzdesi yüzde 71’e ç›k-
maktad›r. Kad›nlar hamilelik dönemlerinde de yüzde 10 oran›nda fliddete u¤rad›klar›n› belirtmektedirler.

Söz konusu projenin sonuçlar› 14-15 Aral›k 1996 y›l›nda Ankara’da düzenlenen uluslararas› bir toplant› ile aç›k-
lanm›flt›r. Toplant›da; Avusturya Kad›n S›¤›nma evi A¤›, ‹sviçre-Yüksek Meslek Okulu, Basel, Hollanda Dord-
recht S›¤›nma evi,  ‹ngiltere Leeds Kad›n S›¤›nma Hareketi, Fransa Kad›nlar S.O.S, ‹sveç ROKS Kad›n S›¤›n-
maevleri Ulusal Örgütü ile Norveç Çocuk ve Aile Bakanl›¤›ndan kat›lan temsilciler bildiri sunmufltur.

•      1996 Karakoldaki Dostumuz: Polis Görevlileri için E¤itim Program›

KASAUM arac›l›¤›yla UNDP (Birleflmifl Milletler Kalk›nma Fonu) taraf›ndan finanse edilen bu projede, Anka-
ra’daki polis görevlileri için Vakf›n uzman psikologlar› taraf›ndan, kad›na yönelik aileiçi fliddet ile kad›nlar›n hu-
kuki haklar› ve yürürlükteki yönetmelikler konular›n› kapsayan bir e¤itim program› haz›rlan›p uygulanm›flt›r. 

• Ocak 2001 – Haziran 2003: Kad›n Dan›flma Merkezlerinin ‹yilefltirilmesi ve Kad›na Yöne-
lik Aile ‹çi fiiddet Konusunda Kad›n Bilincinin Artt›r›lmas›” E¤itim Program› 

UNIFEM taraf›ndan finanse edilen bu proje, Türkiye’nin farkl› bölgelerinde bulunan 3 ayr› ilde (Akdeniz Bölge-
sinde Mersin- Mersin Ba¤›ms›z Kad›n Derne¤i, Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde Diyarbak›r- Ka-Mer ve ‹ç Ana-
dolu Bölgesinde Ankara- Kad›n Dayan›flma Vakf›), o illerdeki 3 ba¤›ms›z kad›n kurulufluyla iflbirli¤i içerisinde ger-
çeklefltirilmifltir. Bu proje ile Vakf›n e¤itim ve fark›ndal›k yaratma çal›flmalar›n› di¤er kad›n kurulufllar› ile ortak
olarak yürütmek ve bu faaliyetleri ülke geneline yaymak amaçlanm›flt›r.

Proje ile özellikle, kad›nlar›n fliddetin varl›¤›na dair alg›lar›n›n artt›r›lmas›, onlar›n yüz yüze geldikleri fliddeti ta-
n›mlamak için cesaretlendirilmeleri, kad›nlar›n fliddete karfl› bir hoflgörüsüzlük gelifltirmeleri ve biz kad›nlar›n de-
¤er sistemlerini insan haklar› ve cinsi adalet lehine yeniden kurabilmemiz için gerekli zeminin oluflturulmas› he-
deflenmifltir. Proje ile ayr›ca, Kad›n Dan›flma Merkezlerini rehabilite etmek suretiyle her türlü fliddete u¤ram›fl
kad›na yönelik dan›flmanl›k ve dayan›flma mekanizmalar›n› gelifltirmek amaçlanm›flt›r.

Proje çerçevesinde, 1624 mülakat yap›lm›fl ve toplam 1925 kad›n›n, uygulanan e¤itim programlar›na kat›l›m›
sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, çok say›da gönüllü kad›n, 3 ilde yeniden aç›lm›fl ve kapasiteleri gelifltirilmifl olan Kad›n Da-
n›flma Merkezlerinde aktif rol almak üzere e¤itilmifltir.

• fiubat 2003 – Temmuz 2003: “Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadelede Belediye-Kad›n Kuru-
lufllar› ‹flbirli¤i: Deneyimler, Sorunlar, Çözümler” Atölyesi

Finlandiya Büyükelçili¤i taraf›ndan finanse edilen proje, baflta Kad›n Dan›flma Merkezi ve Kad›n S›¤›na¤› faali-
yetlerindeki iflbirli¤i deneyimleri olmak üzere, 1990’larda aileiçi fliddetle mücadele alan›nda gerçeklefltirilmifl
olan, kad›n kurulufllar› ve belediyeler aras›ndaki tüm iflbirli¤i deneyimlerini paylaflmay› ve tart›flmay› hedefleyen
bir atölye çal›flmas›d›r. Bu atölye çal›flmas›, Mart 2003’te, kad›n kurulufllar›n›n temsilcileri, belediyeler ve üniver-
sitelerin ö¤retim üyelerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifl olup, Proje, atölye çal›flmas› esnas›nda yap›lan tart›flma-
lar› ve var›lan sonuçlar› içeren bir kitab›n yay›nlanmas› ile sona ermifltir. 

• Haziran 2004-Haziran 2005: Aile ‹çi fiiddete ‹liflkin Kamunun Bilgilendirilmesi ve Yerel ‹fl-
birli¤i Oluflturma Çal›flmas›

Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse edilen bu projede aile içi fliddet konusunda kamusal duyarl›l›¤› artt›rmak ve si-
vil kad›n kurulufllar› taraf›ndan iflletilen ba¤›ms›z Kad›n Dan›flma Merkezleri ve Kad›n S›¤›nmaevleri için sürdü-
rülebilir bir model yaratmay› amaçlam›flt›r. Bu genel amaç çerçevesinde, bilgilendirici aktiviteler arac›l›¤›yla, ai-
le içi fliddetin yayg›nl›¤› konusunda özel hedef gruplar›n›n ve genel olarak kamuoyunun dikkatini çekmeyi ve ai-
le içi fliddet kurbanlar›na destek sa¤lanmas› ile aileiçi fliddetle mücadelede Kad›n Dan›flma Merkezi ve Kad›n S›-
¤›naklar›n›n gereklili¤ine iliflkin fark›ndal›¤› artt›rmay› hedeflemifltir. Proje bu kurumlar›n sundu¤u hizmetlerin ve
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faaliyetlerin süreklili¤ini sa¤lamak ve hizmet kalitelerini artt›rmak için finansman, savunuculuk ve insan kaynak-
lar› gibi konularda yerel destek ve iflbirlikleri oluflturmay› da hedeflemifltir. Bu hedefler do¤rultusunda; Genel ka-
mu, Üniversite ö¤rencileri ve akademisyenler, ‹fladamlar›/iflkad›nlar› (özel sektör mensuplar›, ticaret ve sanayi
odalar› üyeleri, Rotary, Lioness vb. sosyal klüp üyeleri), Özel sektör ve kamu kesiminde çal›flan kad›n ve erkek
profesyoneller (meslek odalar› ve barolar›n üyeleri, vb.), Ankara’daki kad›n kurulufllar› ve üyeleri, ‹lçe belediye-
leri ve çal›flanlar› ile belediye meclis üyeleri gibi kurum ve gruplar› içeren 15 e¤itim çal›flmas› ile atölye çal›flma-
s› gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›flma kapsam›nda 772 kifliye ulafl›lm›flt›r.

•      Mart 2007 “Kad›na Yönelik Aile ‹çi fiiddet Atölyesi” 

Kad›n Dayan›flma Vakf›, Van Kad›n Derne¤i (VAKAD), Kad›nlarla Dayan›flma Vakf› (KADAV) ve Movisie (HOL-
LANDA) ortakl›¤›nda yürütülen bu çal›flmada; kad›na yönelik fliddetle mücadele eden örgütlerin önümüzdeki dö-
nemde ortaklafla yapmay› düflündükleri iflbirlikleri, stratejiler ve eylem planlar›n›n kurgulanmas› ve haz›rlanma
amaçlanm›flt›r. Atölye çal›flmas› ve sonuçlar›n› içeren kitab›m›z yay›nlanm›flt›r.

• ‹ç Anadolu Bölgesi’nde Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› Duyarl›l›k Gelifltirilmesi ve Yerel ‹fl-
birlikleri Kurulmas› Projesi.

‹ç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Eskiflehir, K›r›kkale, Nevflehir, Çank›r› illerinde yürütülen bu çal›flma ile hem ka-
d›na yönelik fliddet alan›nda çal›flmalar yapacak kad›n örgütlerinin kurulmas›n›n teflvik edilmesi hem de yerel yö-
netimlere, kad›na yönelik fliddetle mücadeleyi amaçlayan kad›n dan›flma merkezleri ve s›¤›naklar açmak konu-
sunda fark›ndal›k ve duyarl›l›k yaratacak e¤itimler verilmesi planlanm›flt›r. Bölgede oluflmas› öngörülen veya var
olan kad›n gruplar› ile iflbirli¤i gelifltirerek yerel düzeyde kad›na yönelik fliddetle mücadele mekanizmalar›n›n ku-
rulmas› hedeflenmektedir. 

Bu çal›flma kapsam›nda Aral›k Ay›nda bafllad›¤›m›z ve yirmi bafll›ktan oluflan atölyelerimiz devam etmekte. Ay-
r›ca çal›flt›¤›m›z illerin belediye personeline yönelik birer günlük kad›na yönelik fliddet konusunda fark›ndal›k atöl-
yelerini gerçeklefltirdik. Gelinen noktada atölyeler tamamland›¤› zaman bu illerde yeni kad›n örgütlülüklerinin ku-
rulaca¤›na dair güçlü geri bildirimler ald›¤›m›z söyleyebiliriz. 

Kad›n Dayan›flma Vakf›n›n Yay›nlar›

• Aral›k 1995 Aileiçi fiiddete Karfl› Somut bir Ad›m: Ankara’n›n Gecekondu Bölgelerinde Ya-
flayan Kad›nlarla Ortak bir Çal›flma

• Aral›k 1996 Ankara’n›n Gecekondu Bölgelerinde Yaflayan Kad›nlara Yönelik Aileiçi fiiddet
Üzerine bir De¤erlendirme

• Mart 1997 Orta ve Üst Sosyo-ekonomik Düzeydeki Ailelerde Kad›na Yönelik fiiddet

• Temmuz 2003 fiiddetle Mücadele Alan›nda Belediye-Kad›n Kurulufllar› ‹flbirli¤i: Deneyimler,
Sorunlar, Çözümler

• 2005 Aile ‹çinde Kad›na Yönelik fiiddet El Kitab›

• 2007 Kad›n Dan›flma Merkezleri A¤› fiiddet Raporu
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fi‹DDET‹ ÇÖZ, SEVG‹Y‹ ÖR!
Fatma Nevin VARGÜN
KIRK ÖRÜK Kad›n Kooperatifi 

KIRK ÖRÜK, Türkiye Kad›n Hareketinin “kad›na yönelik fliddetle mücadele” deneyiminde henüz çok yeni bir örgüt.
2005’in Nisan ay›nda bir araya gelen birkaç kad›n ile bafllayan, k›sa sürede kalabal›klaflan ve birlikte mücadele etme-
ye kararl› olan bir gruba dönüfltü. Siyasi partilerde, sivil örgütlerde çal›flm›fl, yada hayat›nda hiçbir örgütlenmede ak-
tif yer almam›fl kad›nlar, Ankara’da önemli bir deneyim olan “Bar›fl ‹çin Sürekli Kad›n Platformu” nda birbirine do-
kunmufl kad›nlard› bunlar. Önce kad›n sorunu gibi çok boyutlu bir alan›n hangi bölümünde çal›flmak gerekti¤ini tar-
t›flt›k. Öncülü¤ünü yapan kad›nlar fliddet konusunda ›srarl› oldular. Uzun tart›flmalarla bu konuda karar k›l›nd›. 

Örgütlenme fleklinin nas›l olaca¤› konusunda kararlaflma daha çabuk oldu. Türkiye’de örgüt kurman›n s›k›nt›lar›n› bir
ço¤umuz biliyorduk. Bu s›k›nt›lar› aflmay›, yatay iliflkilenmeyi ve ekonomik sorunlarla bafl etmeyi kolaylaflt›racak mo-
delin kooperatif oldu¤unu düflünerek kooperatif kurmaya karar verdik. K›rka yak›n kad›n çal›flmalara kat›lm›flt›. Ara-
lar›ndan yedi kad›n› seçerek kurulufl ifllemlerini bafllatt›k.

Kendi mekan›m›z olana kadar bir arkadafl›m›z›n iflletti¤i kafe mekan›m›z oldu. Baz›lar› daha önce tan›fl›yorlard›. Ama
birbirini tan›mayanlar çoktu. Üstelik birlikte böylesine zor bir konuda çal›flma yürütmek için önce birbirimizi daha ya-
k›ndan tan›mam›z gerekiyordu. Bu nedenle birlikte üç ay drama kursuna kat›ld›k. Bu deneyim, empati kurmam›z›, bir-
birimizi tan›mam›z› kolaylaflt›rd›. Yaz aylar›n› evlerimizde toplanarak deneyimlerimizi, beklentilerimizi, özel yaflant›la-
r›m›z› ve çal›flma alan›m›zla ilgili hayallerimizi konuflarak de¤erlendirdik.

‹smimiz ne olacakt›?  ‹lk toplant›dan itibaren pek çok örnek üzerinde konufluldu. Bir gün bir arkadafl›m›z “KIRK
ÖRÜK” önerisi ile geldi. Beklenen ismin bu oldu¤u anlafl›ld›. Hiçbir itiraz gelmemiflti. Tam da Ortado¤ulu yan›m›z›
hat›rlat›yordu. Anadolu’da “belik” de deniyordu. Kürtçe’si; “ç›l kezi” idi. Ülkemizin Do¤usunda, Ortado¤u’da, Afri-
ka’da pek çok ülkede kad›nlar saçlar›n› ince ince örüyorlar uçlar›n› renkli kumafl parçalar› yada boncuklarla birbirleri-
ne ba¤layarak süslüyorlard›. Baz›lar›m›z çocukluk an›lar›na gidince pek çok fleyi hat›rlad›k. Saç› örülen kad›n, o s›ra-
da baflka bir kad›n›n saç›n› örüyordu; DAYANIfiMA, SABIR!. K›rsal alanlar›n mahrumiyeti içinde suya eriflim zordu.
Genç kad›nlar›n omuzlar›nda tafl›nan sularla banyo yapmak neredeyse bir lükstü. S›k ve özenle örülmüfl bu örüklerle
temizlenmek kolay ve ayn› zamanda zararl› haflerelerden uzak durmak mümkündü; YOKSULLUK VE YOKSUN-
LUK!. Feodal de¤erler kad›n bedenine hüküm ederken saç›n› kesmesini yasaklam›flt›. Ama çok de¤er verdi¤i biri öl-
dü¤ünde k›rk örü¤ünü kesip bir bohçaya koyar a¤›t yakard›. Bir arkadafl›m›z, babaannesinin, do¤um sanc›s› çeken ka-
d›na, sanc›s›n› hafifletmek için saçlar›n› uzat›p örgülerini açt›r›p tekrar ördürdü¤ünü anlatt›. Bu isim içimize çok sin-
miflti.

Bir dizi toplant› yaparak temel ilkelerimizi belirledik;

- ‹nsan haklar› mücadelesinde kad›n›n insan haklar›nda kad›ndan yana taraf olmak,

- Düflünsel ve örgütsel olarak tüm siyasi parti, kurum ve kurulufllardan ba¤›ms›z olmak,

- Her türlü ayr›mc›l›¤› red etmek

- Her türlü fliddeti red etmek,

- Yap›sal hiyerarfliyi red etmek,

- Evrensel düflünüp kendi politikalar›m›z› kendimiz üretmek,

- Irkç›l›k ve militarizme karfl› durmak

‹lk slogan›m›z, “fiiddeti çöz, sevgiyi ör!” oldu. fiiddetin temelinde yatan sosyolojik nedenlerle birlikte sevgisizli¤in
önemli bir rolü oldu¤unu düflündük.

KIRK ÖRÜK, 23.10.2005 tarihinde resmi olarak kuruldu.Yaflam›n› yitirmifl bir kad›n flairin, Nebahat Alt›ok’un bize
ba¤›fllanan fliir kitaplar›n› ve yine ba¤›fllanan tülbentleri satarak, çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n ufak katk›lar› ve bir flen-
lik organizasyonu ile elde edilen gelirle kurulufl masraflar›m›z› karfl›lad›k ve kendimize ait mekan›m›z› tuttuk. Çok sa-
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y›da kad›n›n eme¤i, katk›s› ile aç›l›fl›m›z› 19.Mart.2005 tarihinde yapt›k. Ankara’daki farkl› bak›fl aç›s›na sahip kad›n
kurumlar›, karma kurumlar büyük destek verdiler. Türkiye’nin pek çok yerinden kad›n kurumlar› ve tek tek kad›nlar
dayan›flma mesajlar› gönderdiler. Bu destek bugüne kadar sürdü ve bize büyük güç verdi.       

Kad›nlar›n karfl› karfl›ya kald›¤› fliddetin nedenleri, süreci ve sonuçlar› ile ilgili teorik ve pratik çal›flmalar yapmak, mü-
cadele etmek, kad›nlara psikolojik ve hukuksal dan›flmanl›k hizmeti sunmak, çözümler gelifltirebilmeyi öncelikli hedef-
lerimiz aras›na koyduk..

Genel amaçlar›m›za daha kolay ulaflabilmek, Türkiye’de di¤er kad›n kurumlar›n›n yaflad›¤› ekonomik sorunlar› aflma-
y› önemsedik. Sabit giderlerimizi karfl›layabilece¤imiz, fliddete maruz kalan kad›nlar›n kolayl›kla gelebilecekleri, ayr›ca
Ankara’da yaflayan kad›nlar›n kendilerini rahat hissedebilecekleri bir mekan yaratmay› istedik. 

Mekan›m›z›n bu hedefimize uygun olmas›na özen gösterdik. Salonumuzu kafe olarak düzenledik ve günlük tabldot
yemek ç›kararak iflletmeye çal›flt›k. Bir y›l sürdürebildik. Ayda bir kez “Yöresel yemekler günü” düzenledik. Metro-
pol yaflam›nda yap›lmas› art›k pek çok kad›n aç›s›ndan imkans›z hale gelen bu tatlar›n sunumu be¤eniyle karfl›land›.
Bu etkinli¤imizi sürdürüyoruz. Ayr›ca ikinci el eflya sat›yoruz. Sat›fllar›ndan az da olsa bir gelir elde ediyoruz. En
önemlisi bize eflyalar›n› ba¤›fllayan yada eflya almaya gelen kad›nlarla iletiflim sa¤l›yoruz. Daha çok kad›na ulaflmak
kolaylafl›yor.

Ayda bir kez düzenledi¤imiz seminerlerle kad›n sorunun çeflitli alanlar›nda uzmanl›¤›, deneyimleri olan kad›nlarla
önemli söylefliler gerçeklefltiriyoruz. Bu seminerler hepimiz için ö¤retici, merak uyand›r›c› oldu¤u kadar bizimle çal›-
flabilecek yeni gönüllü kad›nlara ulaflmam›z› ve ço¤almam›z› sa¤l›yor.

Örgütlenmeye bafllad›¤›m›zda, fliddetle mücadele etmeye karar veren bir kurum olarak fliddeti nas›l alg›lad›¤›m›z› ve
mücadele yollar›n›n ne oldu¤unu tam bilmiyorduk. Kendi içimizde ufak çapl› e¤itim çal›flmalar› yapt›k. fiiddete karfl›
durmay›, fliddetle bafl etmeyi sa¤lamak için kad›n›n bunu fark etmesi ve güçlenmesi gerekiyordu. Ancak pek ço¤umuz
kendimizin yaflad›¤› fliddetle yüzleflmemifltik. Bu tür kurumlarda gönüllü olarak çal›flmak isteyen bir çok kad›n da ol-
du¤u gibi bizde de baflka kad›nlara yard›m etmek duygusu hakimdi. 

Kendi eme¤imizle ve kendi finansman›m›z› sa¤layarak ayakta durmakta kararl›yd›k. Türkiye’de yeni ama çok h›zl› ge-
liflen projecili¤e mesafeliydik. Kolaylaflt›r›c› rolünü inkar etmeden ufak çapl› deneyimlerle yol almak istedik. Bu neden-
le Dünya Bankas›n›n küçük hibeler program›na fark›ndal›k e¤itimi için bir projeyle ilk deneyimimizi yaflad›k. 

E¤itici e¤itimine kooperatifin ortaklar› ve aktif gönüllüleri kat›ld›. Fark›ndal›k e¤itimi hepimiz için çok ö¤reticiydi. Ez-
berlerimizi ve kendi yaflad›¤›m›z fliddetleri fark ettik. En güçlü ezberimiz, yoksul kad›nlar›n daha çok fliddete u¤rad›¤›
idi. En görünen fliddet olarak ta fiziksel fliddeti alg›lam›flt›k. Oysa psikolojik, cinsel, sözel ve ekonomik fliddet de hepi-
mizin hayat›nda var olan ve son derece önemli fliddet türleriydi.

Bu proje kapsam›nda e¤itici e¤itimi alanlar›m›z mahalleler de fark›ndal›k çal›flmas› yapt›. Bafl›ndan beri hedefimiz, bü-
rolarda s›k›fl›p kalmadan özel alan› olan evinden fazla d›flar› ç›kmayan kad›nlarla birlikte ö¤renmek ve ço¤almakt›. Ma-
halle çal›flmalar› çok ö¤reticiydi. Sadece yoksul kesimlere de¤il  gelir düzeyi, yaflam standard› daha yüksek olan semt-
lerdeki kad›nlarla da bulufltuk.

Bu çal›flma ile kurumumuza baflvurular bafllad›. Baflvurular› e¤itici e¤itimi alan arkadafllar›m›z nöbet sistemi ile alma-
ya bafllad›. Ve sorunun derinli¤i yüzümüze sert bir flekilde çarpt›. ‹ki çocu¤u ile geceyi sokakta geçirmifl ve can güven-
li¤i olmad›¤› anlafl›lan kad›n için s›¤›nakta yer olmad›¤›n› duydu¤umuzda kendimizi çok kötü hissettik. Ankara’da SHE-
ÇEK’ e ba¤l› tek bir s›¤›nak vard› ve sadece 16 kad›n alabiliyordu. Ço¤u zaman doluydu. fiimdi Büyükflehir Belediye-
sine ait bir s›¤›nak daha var ama ehil ellerde olmad›¤› gibi bir gerçekte var. Yönlendirdi¤imiz kad›nlar›n geri bildirim-
lerinden, tekrar evlerine dönmeleri için ikna etmeye çal›fl›lan görevlilerin varl›¤›n› anlad›k. S›¤›na¤a yerlefltirebildi¤i-
miz kad›nlarla iletiflimimiz kesiliyor. Nereye? Nas›l bir yere gönderdi¤imizi bilmiyoruz. 

fiiddette maruz kalm›fl kad›nlar›n hemen hemen hepsinin hukuki bir sorunu yada sorusu oluyor. Bu da kad›n avukat-
lara ihtiyac›n büyük oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. Bu alandaki en büyük flanslardan biri konuya duyarl› kad›n hukukçu-
lar›n varl›¤›n›n çok olmas›. Hukuki destek yine gönüllü kad›n hukukçular taraf›ndan gönüllü olarak yap›l›yor.
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Bir baflka ihtiyaç ise kad›nlar›n psikolojik destek ihtiyac›. Sa¤l›k alan›n da h›zla özelleflti¤i ülkemizde ücretsiz psikolo-
jik destek almak önemli bir sorun. Ancak kad›n kurumlar›n›n dayan›flmas› bu sorunu da bizim için kolaylaflt›rd›. Biz-
den çok daha eski bir kurum olan Kad›n Dayan›flma Vakf›’n›n psikologlar› yönlendirdi¤imiz kad›nlara bu hizmeti ve-
riyorlar.

29 resmi orta¤› ve çok say›da gönüllüsü olan kooperatifimizin gönüllü say›s› h›zla art›yor. E¤itim çal›flmalar›, mahal-
le çal›flmalar›, Türkiye kad›n hareketinin gündeminde olan tüm konulara dahil olma çabalar›m›z sürüyor. Bu alanda
yap›lmas› gereken çok fley var. Türkiye ve Dünya kad›n hareketinin deneyimleri, kazan›mlar› hepimiz için en önem-
li yol gösterici  Tüm çal›flmalar›m›zda bundan faydalan›yoruz ve dayan›flma içindeyiz. Ancak bir okadar da sorunla bafl
etmeyi sürdürüyoruz. Art›k biraz da hem kad›na yönelik fliddet konusunda devlet mekanizmalar›n›n ifllevi, toplumun
alg›lamas› hem de kad›n örgütlenmelerindeki sorunlardan konuflal›m…

Türkiye kad›n hareketinin uzun y›llard›r süren mücadelesi, Son y›llarda Kürt kad›n hareketinin kad›na yönelik fliddet
konusunu da gören çabalar› ve örgütlenme kapasitesinin h›zla geliflmesi ve özellikle namus gerekçesi ile ifllenen cina-
yetlere karfl› duruflu ve AB sürecinin etkisi ile kad›na yönelik fliddet, ülkemizde art›k daha görünür bir konu haline gel-
di. Bir bölüm medyan›n magazinlefltiren ve çarp›tan tutumuna ra¤men toplumda kad›na yönelik fliddet konusunda es-
kiye oranla daha büyük bir fark›ndal›k yarat›lmakta oldu¤una inan›yorum.

Türkiye ataerkil alg›lay›fl›n çok güçlü oldu¤u cinsiyetçi bir ülke. En demokrat›ndan en gericisine kadar erkeklik ve ka-
d›nl›k alg›lay›fl› ö¤retilen cinsiyetçi rollerin d›fl›na ç›km›yor. Kad›n her anlamda geri planda. Bu geri planda kal›fl ka-
d›n aç›s›nda yaflad›¤› fliddeti ola¤an yada “hak edilmifl” olarak alg›lamas›na neden oluyor. Bu nedenle kad›n›n güçlen-
mesi, kendinin de bir insan oldu¤u ve insan olmaktan kaynaklanan haklar›n›n hiçbir gerekçe ile zorla bast›r›lamaya-
ca¤›n› fark etmesi gerekiyor.

Dünya’da ve Türkiye’de yaflanan siyasi iklim muhafazakar bir iklim. Zaten var olan muhafazakar anlay›fl AKP iktidar-
lar›yla daha da güçlenmifl durumda. Yoksulluk, iflsizlik,savafl, ülkenin hiç bitmeyen laiklik ve bölünme paranoyalar›n-
dan kaynaklanan güvensizlik ortam› kad›na yönelik fliddeti yeniden üreten, derinlefltiren en önemlisi de görünmez,
önemsiz k›lan faktörler. Memlekette bu kadar “önemli” sorun varken siz, “s›¤›nak say›s› niye hala yok denecek kadar
az?” sorusunu güçlü bir sesle soram›yorsunuz bile. Kad›na yönelik fliddetle mücadelede daha h›zl› yol almak için ba-
r›fl ortam›na ve demokrasiye ihtiyac›m›z var.

Siyasi rüzgar› kendisi lehinde kullanmay› baflar›yla beceren ve güçlü  oy potansiyeli ile ifl bafl›na gelen hükümetin bir
yandan da AB ye girmek gibi bir çabas› var. Sonuç itibariyle ekonomik ve emperyalist bir oluflum olan AB’ye girme-
nin Türkiyeliler için ne getirece¤i farkl› bir tart›flma konusu. Ancak AB süreci önemsenmesi gereken bir süreç diye
düflünüyorum. Zira Türkiye’nin devlet gelene¤inde vatandafl›n iyili¤i için kendili¤inden bir fley hem de iyi bir fley yap-
ma iste¤i maalesef yok.

Tüm mekanizmalar› ile erkek olan devletin de AB’ye girme mecburiyeti, Türkiye kad›n hareketinin çabalar›n› daha
h›zland›ran ve sonuç almaya iten bir ifllev görüyor. Kad›n haklar› ile ilgili görevlerini yapmayan ülkeler AB’ye giremi-
yor. Hükümetin de en fazla ayak sürdü¤ü düflünce özgürlü¤ü, az›nl›k haklar›, anadil haklar› ve kad›n haklar›. Örne¤in
nüfusu elli binin üzerinde olan yerleflim yerlerinde bir s›¤›nak aç›lmas› zorunlu. Devlet yetkilileri s›¤›nak say›s›n› bazen
32 bazen de 36 olarak aç›klamaktalar. Üstelik tüm dünyada ifllevi gere¤i ad› “s›¤›nak” olan bu kurumlara “kad›n ko-
nuk evi” demekte ›srar etmekteler. S›¤›naklar kad›nlar›n ömür boyu yaflamlar›n› sürdürmelerini hedefleyen mekanlar
de¤il. Kota gibi geçici özel önlemler kapsam›nda geçici bir çözüm. Kad›n›n can güvenli¤ini sa¤layacak, fiziksel ve ruh-
sal problemlerini çözecek ve yeniden hayata bafllamak, kendisi ile ilgili do¤ru kararlar› alabilece¤i, güçlenebilece¤i yer-
ler olmas› gerekiyor.

Mevcut s›¤›naklar›n kad›n›n bu ihtiyaçlar›n› ne kadar karfl›lad›¤›n› bilmiyoruz. Bu kurumlarda görev yapan tüm perso-
nelin konuyla ilgili e¤itim ve alg›lama düzeylerini de bilmiyoruz. Sivil kad›n kurumlar›na tamamen kapal› olan bu ku-
rumlar›n bir an önce de¤iflip dönüflmesi ve yenilerinin aç›lmas› gerekiyor.

Kad›ndan sorumlu devlet mekanizmalar› içinde en önemli kurum olan KSSGM ise teflkilat› olmayan bir kurum olma-
y› sürdürüyor. Kad›ndan sorumlu ayr› bir bakanl›k olmad›¤› için Baflbakanl›¤a ba¤l› bir bakanl›k görev sürdürülü-
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yor.Dolay›s›yla özgün bir bütçesi yok. TBMM’de kad›n-erkek eflitli¤i daimi komisyonu kurulmas› son derece önemliy-
ken son alt› y›ll›k eylem plan›nda da uzak hedef olarak belirlendi¤i görülüyor. 

Kad›n ve erke¤in son derece eflitsiz konumda oldu¤u ülkemizde aradaki fark›n daha h›zla kapanmas› için devlet nez-
dinde daha net önlemlerin al›nmas› gerekir. Hayat›n her alan›nda kad›na yönelik pozitif deste¤in sa¤lanmas›, yerel
yönetimlerin yetkileri güçlendirilerek s›¤›naklar›n aç›lmas› ve var olanlar›n›n rahabilite edilmesi, kad›nlar›n sa¤l›k e¤i-
tim ve istihdamlar›nda pozitif ayr›mc›l›¤›n yap›lmas› ile mümkün. Bu anlamda geçici özel önlem olarak kotan›n sade-
ce siyasette de¤il hayat›n her alan›nda uygulanmas› gerekiyor.

KSSGM’nin öcülü¤ünde asker ve polislerin kad›na yönelik fliddetle ilgili e¤itimleri yap›l›yor. Tamamen olumsuz yak-
laflmadan “akmasa da damlar” diye düflünüyorum. E¤itimlerin bu alanda emekleri olan feminist kad›nlar taraf›ndan
veriliyor olmas› önemli. Ancak genel yaklafl›m, kad›nlar› sadece fiziksel fliddete maruz kalmalar›n› engellemeye çal›-
flan, “onlara iyi davran›n, çünkü onlara muhtaçs›n›z, onlar anad›r, size yemek yapand›r” gibi bir alg›lay›fl›n hakim ol-
du¤u hissetmek ve fark etmemekten de endifle duymaktay›m.

Yani bir fleyler yap›l›yor ama hep eksik yap›l›yor. Sivil kurumlarla çal›flma gelene¤i olmad›¤› için bu çaba da eksik ka-
l›yor. Bizleri toplant›lara ça¤›r›p görüfl ve önerilerimizi ald›ktan sonra yine kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor
olmalar› son zamanlarda hepimiz aç›s›ndan önemli bir probleme ve b›kk›nl›¤a yol açmakta. 

Siyasetin son derece önemli bir alan oldu¤unu düflündü¤ümüzde bu alan›n da tamamen erkek egemenli¤inde olmas›
bir baflka handikap. Son seçimlerde kad›n vekil say›s› yüzde elli artm›fl olmakla birlikte. Seçilen vekillerin kad›n bak›fl
aç›s› ve alg›lamas›n›n kad›n sorunlar›na sahip ç›kacak ve çözüm üretecek düzeyde olmad›¤› k›sa sürede ortaya ç›kt›. 

Son olarak kad›n örgütlenmelerindeki sorunlara da de¤inmek isterim. Öncelikle toplumun en yoksul kesimini olufltu-
ran kad›nlar›n oluflturdu¤u kurumlar bafltan yoksullukla mücadele etmek zorundalar. Bu alanda da devletin kad›n ku-
rumlar›na yönelik tek bir pozitif deste¤i bulunmamakta. Yerel yönetimlerin mekan vermesi, yada kurumlar›n kiralar›-
na katk› sunulmas› bir yana. Kiradan al›nan haraç gibi stopaj vergisi, su ücretinin ifl yeri muamelesi görerek iki kat üc-
retlendirilmesi, kurulufl aflamas›nda ve daha sonraki resmi ifllemler için al›nan vergi ve masraflar› karfl›lamak kad›n ör-
gütleri için çok daha zor bir tablo ortaya ç›karmaktad›r.

Tüm bu masraflarla bafl etmek için as›l alan›na harcamas› gereken eme¤ini, zaman›n› kurumuna para getirecek etkin-
liklere ay›rmak zorundalar. Yada projelere sar›larak, süreç içinde bürolarda ‹ngilizce, bilgisayar bilen ücretli çal›flan bir-
kaç kad›nla ifl bitirme telafl› içine gömülmeye mecbur kalmaktalar. Bu arada gönüllülük ölmekte, nas›l olsa maaflla ça-
l›flan arkadafllar ifli yap›yor diyerek daha fazla kad›na ulaflmak, örgütlenmek gibi hedefler kaybolup gitmektedir.

Önemli bir sorunda bir örgüt içinde farkl› alg›lay›fllar, kültürlerden gelen kad›nlar›n bir arada ortak ifl yapmalar›ndaki
zorluklard›r. Bir kurumun güçlenmesi için öncelikle iç iflleyiflin sa¤lamlaflt›r›lmas› gerekti¤i düflüncesindeyim. Her ka-
d›n›n kurumda çal›flma alg›s›, beklentisi farkl› olmakta. Ço¤unlukla baflka kad›nlara yard›mc› olmak gibi iyi bir niyetle
yaklafl›p kendiyle yüzleflmeyi göze almaktalar. Zira insan›n kendisiyle yüzleflmesi çok ac›t›c› ve sanc›l› bir süreç. Bu ne-
denle kendi içinde yap›lacak bilinç yükseltme çal›flmalar› son derece önemli.

Ayr›ca fliddet gibi bir konuda gönüllü çal›fl›rken, çok derin ve ac› veren sorunlarla s›k s›k karfl›laflmak travmalara ve
mutsuzluklara da yol aç›yor. Bu alanda çal›flan kad›nlar›n kendilerini korumalar›, özel yaflamlar›na döndüklerinde gün
içinde gördü¤ü ve duyduklar›n› unutmay› baflarmalar› gerekiyor. Zaman zaman ara vermek, yada kendini mutlu ede-
cek baz› aktiviteleri yapmalar› gerekiyor.

Türk Tabipler Birli¤i ve HÜKSAM’›n ortaklafla düzenledi¤i 1.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinin “kad›na yönelik fliddet” ko-
nusuna ayr›lmas›n› çok önemli buluyorum. Zira kad›na yönelik fliddetle mücadelede emniyet, adli ve sa¤l›k kurumlar›
ve buralarda görev alan kifliler 3 temel aya¤› oluflturuyor. 

Fiziksel fliddet görmüfl, taciz veya tecavüze u¤ram›fl bir kad›na ilk müdahaleyi  sa¤l›k personeli yap›yor. Özellikle he-
kimlerin bu konuda bilinçlenmesi mücadelemizde bize büyük deste¤i verecektir. Hekimlerin daha dikkatli ve kad›ndan
yana bakan bir gözle muayene yapmas›, sorular›n› sormas› ve yönlendirmesi gerekiyor. Özellikle tecavüz vakalar›nda
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kad›nlar›n yapmamas› gereken ama ne yaz›k ki ilk yapt›klar› fley banyo yaparak tüm delilleri yok etmesi oluyor. Da-
ha sonras›nda psikolojik muayene önem kazan›yor. Ancak ülkemizde psikolojik muayeneye ulafl›m di¤er bölümlerden
çok daha zor. Bunun kolaylaflt›r›lmas› için hasta hanelerde fliddete yönelik merkezlerin kurulmas› ve sivil örgütlerle ifl-
birli¤i içinde ücret al›nmaks›z›n hizmet vermesi gerekiyor.

fiiddetle mücadele eden bir kurumun çal›flan› olarak di¤er kurumlar›n deneyimleri ile k›yasland›¤›nda çok daha az olan
deneyimimle; ölümle ve sakatlanmalarla sonuçlanan fiziksel fliddetin geriye dönüflü yok. Ancak psikolojik fliddetin iz-
lerinin fiziksel fliddete göre kad›nda daha zor silindi¤ini düflünüyorum. Psikolojik tahribat çok daha derin izler b›rak›-
yor. Sözel, ekonomik ve psikolojik olarak fliddet yaflayan kad›n›n özgüven yitimi daha derin oluyor. Kendini insan ola-
rak görmekten uzaklaflt›ran, toplumdan soyutlay›p içine kapatan ve mutsuz eden bir tablo ortaya ç›kar›yor. Kad›nla-
r›n birbirleriyle sohbet etmeleri, yaflad›klar›n› paylaflmalar›, sadece kendisinin fliddet görmedi¤ini ama bunun kad›nla-
ra uygulanmas› gereken ola¤an bir fley olmad›¤›n› fark etmeleri gerekiyor.

Bu nedenle biz kad›nlar›n aras›ndaki dayan›flma ve empati son derece önemli. Özellikle e¤itim görmüfl, ekonomik ba-
¤›ms›zl›¤›, toplumda bir yeri olan ve s›n›fsal olarak farkl› bir yerde bulunan kad›nlar›n kendi yaflad›klar› fliddeti fark et-
memek için direnmeleri, ve fiziksel fliddete u¤rayan kad›nlara üsten ve “hak ediyorsunuz!” gibi yaklafl›mlar› özgürlük
mücadelemizi geciktirici yaklafl›mlar. Binlerce y›ll›k ezilmifllik tarihi olan biz kad›nlar›n mücadelesi k›sa sürede sonuç
al›nacak bir mücadele de¤il. Ancak sab›r ve dayan›flma ile h›zl› yol almak mümkün.   

Organizasyonda eme¤i geçen her kese teflekkür ediyor fliddetsiz günler diliyorum

Kuruluflumuzdan hemen sonra Avrupa Kad›n Lobisinin üyesi olduk. Dünya Bankas›n›n küçük hibeler progra-
m› kapsam›nda kazand›¤›m›z projeyi gerçeklefltirdik. Proje kapsam›nda 23 kad›n fliddet konusunda fark›nda-
l›k e¤itimi ald›. Daha sonra Çankaya ve Mamak semtlerinde 102 kad›nla fark›ndal›k çal›flmas› yap›ld›. Tamam-
lanan projenin sonuç raporu bas›n arac›l›¤›yla kamuoyuna duyuruldu ve kad›n kurumlar›na iletildi.

Ayda bir kez kad›na yönelik konularda e¤itim seminerleri düzenleniyor. ‹lk seminer Prof. Y›ld›z Ecevit taraf›n-
dan “Türkiye’de Kad›n Örgütlülü¤ü Nerden nereye?” bafll›¤› alt›nda verildi. Daha sonra; “Everest’in Tepesinde
Dört Kad›n” Everest’e t›rmanan dört da¤c› kad›n taraf›ndan, Av.Hülya Gülbahar “Hukukta kad›n”, “Toplum-
sal Cinsiyet” Ankara Üniversitesinden Fevziye Say›lan, “Ekonomik fiiddet” Nazik Ifl›k, “Tutamad›¤›m›z Yaslar
Üzerine” Anneannem kitab›n›n yazar› Fethiye Çetin taraf›ndan verildi. 

25 Kas›m uluslar aras› kad›na yönelik fliddetle mücadele günü nedeniyle Anatolia müzik merkezinde büyük bir
konser düzenledik. Rojda, Grup Helesa ve Zerrin Özer’in kat›ld›¤› konser kooperatifimizin tan›t›m›na önemli
bir  zemin sundu. Yine Mola Otel’de kermes düzenledik. Çok say›da ve farkl› çevrelerden kad›nlar geldi.

‹lerideki amac›m›z bir s›¤›nma evi açabilmek. Ancak bu hizmetin devlet mekanizmalar› taraf›ndan yap›lmas›
esas olan. Bu konuyu izlemek, yerel yönetimlerin ve hükümetlerin s›¤›nak açmas› ve s›¤›naklar›n bizim gibi si-
vil örgütler taraf›ndan yönetilmesi için çaba harc›yoruz. Kad›ndan Sorumlu Bakan Nimet Çubukçu ile görüfl-
meler yapan 54 kad›n örgütü içinde yer al›yoruz. Ankara’da oluflturulan kad›n platformunun aktif üyesiyiz. 

Özellikle mahalle çal›flmalar›n›n bafllamas›yla baflvurularda art›fl oldu.Baflvuran kad›nlara hukuki destek veri-
yoruz. S›¤›nma talebi olanlar› s›¤›naklara yerlefltirmeye çal›fl›yoruz.‹fl ve farkl› konularda yap›lan baflvurulara
cevap olmaya çal›fl›yoruz. Psikolojik destek verme koflullar›m›z olmad›¤›ndan bu konudaki baflvurular› kad›n
dayan›flma vakf›na yönlendiriyoruz.
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE YAKLAfiIMDA 1. BASAMA⁄IN YER‹ ve SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ
E⁄‹T‹M‹
Aylin Sena BEL‹NER
Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Kad›na yönelik fliddet hem insan haklar› ihlali hem de önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Avrupa bölgesinde %
20 – 50 aras›nda kad›n fliddetin bir ya da birçok biçimi ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Genellikle tan›mad›klar› er-
keklerden çok, tan›d›klar› erkekler taraf›ndan fliddet uygulanmaktad›r. Türkiye’de kad›na yönelik fliddete iliflkin
tüm ülkeye genellenebilecek istatistiki veriler henüz bulunmamaktad›r. Ancak 2003 y›l› Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k
Araflt›rmas›’nda, aile içi fliddet biçimlerinden özellikle fiziksel fliddete iliflkin tutumlar›n› ne kadar içsellefltirdikle-
rinin belirlenmesi amac›yla kad›nlar›n ekonomik ve cinsel nedenlere dayal› olarak kocan›n fiziksel fliddet uygula-
mas›n› hakl› bulup bulmad›klar›na dair sorular sorulmufltur. Araflt›rma kapsam›nda bulunan 15 - 49 yafl grubun-
da kad›nlar›n % 39’u belirtilen nedenlerden en az birini kocas›n›n kendisini dövmesi için hakl› bir neden olarak
belirtmifltir. 

Birinci basamak sa¤l›k kurumlar› fliddetin erken tan›s›n›n konabilece¤i kurumlar olmalar› nedeniyle özel önem
tafl›rlar. Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri özelliklerine bakt›¤›m›zda; ilk baflvuru yeridir, sürekli, entegre, eflgü-
dümlü, bütüncül, ulafl›labilir, ekibe dayal› ve toplum yönelimlidir. Bu kurumlar, kad›na yönelik fliddete birincil,
ikincil ve üçüncül korumada önemli bir role sahiptir. Özellikle Sa¤l›k Ocaklar› yaflamlar›n›n ilk olufltu¤u hücre-
den 5 yafla ve 15 - 49 yafl aras› ama genel olarak do¤umdan ölümüne kadar hemen her kad›n ile süregelen et-
kileflmeye geçen tek kurumdur. Bu nedenle de gerek fliddete u¤ramadan önce gerekse fliddete u¤rayan kad›n ile
etkileflime geçmek ve yard›m etmek ve güven iliflkisi içinde fliddete yönelik hassas sorular› sormak konusunda
en uygun ortamlardan biridir. Deneyimler, sa¤l›k birimlerinde fliddet ile ilgili sorular soruldu¤unda kad›nlar›n, sa-
dece bu konuyu konuflmakla bile rahatlad›klar› ve memnun olduklar›n› göstermektedir. ‹çten bir yaklafl›m ve ko-
nuflma f›rsat› vermenin ‘iyileflmeyi’ h›zland›rd›¤› bilinmektedir. Ço¤u ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de hekim ve
hekim d›fl› sa¤l›k personeli aç›kça görülen fliddet iflaretleri olmas› durumunda bile kad›nlara nadir olarak olay
hakk›nda soru sormaktad›rlar. Bir k›sm› kendilerini fliddete u¤rayan kad›n›n gereksinimlerine yan›t vermede ye-
tersiz hissetmektedir. Baz›lar›na göre ellerinde yard›m edecek kaynak ve zaman yoktur. Baz›lar› da sorular› ile
karfl›s›ndaki üzebilece¤ini ve gücendirebilece¤ini düflünmektedir. Birçok araflt›rma sonucu gerek sa¤l›k persone-
li gerekse bu konu ile ilgili di¤er meslek gruplar›nda kad›na yönelik fliddetin aile içinde gerçeklefleni kar› koca
aras›nda özel bir sorun olarak alg›lamakta ve kar›flmak istememektedir. Ayr›ca buzda¤›n›n görünen küçük k›sm›
olarak olgular›n çok az› da kay›tlara geçmekte, kay›tlara geçmeyenlerin bir o kadar az k›sm› dillendirilmekte ama
genelde gerek hukuksal gerekse sosyal çözümler yeterince bulunamamaktad›r. Özellikle aile içi iliflkilerin özel ka-
bul edilmesi, fliddet deneyimlerinin gizlenmesi, bu bilinmezlikte önemli faktörlerden olmaktad›r.
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fiekil 1. Ekolojik model

Aile içi fliddete iliflkin ekolojik modeldeki (fiekil 1.) en içteki daire herkesin iliflkilerindeki davran›fllar›na tafl›d›¤›
biyolojik ve kiflisel geçmifli temsil etmektedir. Onu çevreleyen ikinci daire, ço¤unlukla aile ya da di¤er tan›d›kla-
r› içine alan fliddetin bir veya birkaç tipinin gerçekleflti¤i ortam› temsil eder. Üçüncü daire ise yaflan›lan çevre,
iflyeri, sosyal a¤lar ve arkadafl gruplar› gibi iletiflimin örüntülerini içeren hem resmi hem de resmi olmayan ku-
rum ve sosyal yap›lar› temsil eder. En d›fltaki daire kültürel normlar›n da dahil oldu¤u ekonomik ve sosyal çev-
redir. Birinci basamak sa¤l›k örgütlenmesinin bu dört halkaya da giriflim gücü ve etkisi bulunmaktad›r. Hekim
olguyu de¤erlendirirken bu dört katman üzerinden de¤erlendirmesi gerekir. Ayr›ca içteki iki halkaya ulaflman›n
en k›sa yolu ev ziyaretleridir. Hekim - hemflire – ebe, gerek kurum içi gerekse ev ziyaretleri ile de süregelen ile-
tiflimleri sayesinde hem fliddetin önlenmesi, hem erken dönemde fark edilmesi hem de olas› sa¤l›k problemleri-
nin önlenmesi için anahtar rolü oynamaktad›r.   

Sa¤l›k personeli;

• fiiddet olgular›n› tan›yabilmeli,

• Baflvuran kiflide fliddetin varl›¤›n› ortaya ç›kar›p, irdeleyebilecek sorular› uygun dille, güven vererek ve ki-
flinin güvenli¤ini de sa¤layarak sorabilmeli,

• Gerekiyorsa psikolojik dan›flmanl›k için sevk edebilmeli,

• Temelinde var olan olas› risk faktörlerinin ve sosyal nedenlerin incelenebildi¤i bir mekanizmay› harekete
geçirebilmeli

• ‹zlem ve giriflim programlar› düzenleyebilmelidir.
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Kad›na yönelik fliddet olgular›nda, olguyu ilk gören sa¤l›k personelinin konuyu bilmesi ve bu konuda duyarl› dav-
ranabilmesi fliddete u¤rayan kad›n›n tedavisinin ve sorunu çözmelerinin ilk ad›m›n› oluflturacakt›r. Bütün dünya-
daki sa¤l›k çal›flan› yetifltiren okullar›n ço¤unda fliddet konusuna ya hiç yer verilmemekte ya da çok az yer veril-
mektedir. Örne¤in; ABD’de yap›lan bir çal›flmada sa¤l›k çal›flanlar›n›n üçte ikisinin aile içi fliddet üzerine hiçbir
e¤itim almad›¤› saptanm›flt›r. Türkiye’de T›p Fakülteleri için Ulusal Çekirdek E¤itim Program›’nda da kad›na yö-
nelik fliddet ile ilgili hedefler bulunmamaktad›r. Bu konuda e¤itim, duyarl› baz› fakültelerde k›s›tl› olarak verilmek-
tedir. Türkiye’de özellikle son y›llarda kad›na yönelik fliddeti azaltmay› hedefleyen çal›flmalar yap›lmaktad›r. An-
cak hemen hepsi “proje” olarak bafllamakta, belirli illerde k›s›tl› say›da sa¤l›k personeline e¤itimler verilmekte
ve genellikle de devaml›l›¤› sa¤lanamamaktad›r. Bunun ötesinde destek mekanizmalar da yetersiz kalmaktad›r.

Birinci basamak hekimli¤i ayr› bir t›p disiplinidir ve mesleki e¤itiminin kendi e¤iticileri taraf›ndan; çal›flt›¤› basa-
makta ve gere¤inde ikinci ve üçüncü basamak rotasyonlar›n›n yine kendi e¤iticileri taraf›ndan koordine edildi¤i
bir ortamda olmas› gerekmektedir. Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB – GPE), Genel Pra-
tisyenli¤in ayr› bir t›p disiplini olarak yaflama geçirilmesi için mesleki e¤itim program›n›n oluflturulmas›, e¤itici
e¤itimi programlar›n›n belirlenmesi ve bafllat›lmas›; e¤itim ortamlar›n›n standartlar›n›n saptanmas›; meslek e¤i-
timinin sertifikaland›r›lmas›; bu alanda yürütülecek araflt›rmalar›n özendirilmesi ve desteklenmesi; akademik ka-
riyer yap›s›n›n oluflturulmas›; yay›n, arfliv ve belgeleme çal›flmalar›n›n merkezilefltirilmesi rollerini 1998’den iti-
baren üstlenmifltir. 

Kad›na yönelik fliddet özelinde mesleki e¤itim program›na bakt›¤›m›zda; 6 temel modülden biri olan “Genel Pra-
tisyenli¤in Felsefesi ve Temel Özellikleri Modülü”nde hastal›k nedenlerinin sosyal nedenleri de kapsad›¤›n› bil-
mek, sa¤l›¤›n sosyoekonomik kalk›nman›n bir parças› oldu¤unu kavramak, kifliyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çev-
resi ile bir bütün olarak de¤erlendirebilmek, etik kurallar uymak, iyi bir sa¤l›k dan›flman› olmak, kiflilerin sa¤l›¤›n
de¤erlendirilmesine bütüncül bir yaklafl›m› benimsemek, sa¤l›k hizmetini yaln›zca baflvurana de¤il, herkese sun-
mak, yaln›zca tedavi edici de¤il; koruyucu, gelifltirici ve rehabilite edici hizmetleri de sunman›n önemini anlamak,
sa¤l›k bak›m›n› üstlendi¤i toplumun sa¤l›k sorunlar›ndan sürekli olarak sorumlu oldu¤unu bilmek, sa¤l›k hizme-
tini ekip olarak benimsemek kavramlar› üzerinde durulmaktad›r. “E¤itim Becerileri Modülü”nde hizmet içi ve
halk e¤itimleri için e¤itim becerileri yönünden donan›ml› hale gelmekte; “Epidemiyoloji Modülü”nde hizmet sun-
duklar› toplumu sosyoekonomik, demografik ve kültürel özellikleriyle tan›mak, var olan ve olas› sa¤l›k sorunla-
r›n› saptamak, çözümler üretmek, toplumun sa¤l›k düzeyindeki de¤iflimleri ve sunulan hizmetin etkinli¤ini de¤er-
lendirmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinmektedir. “Sa¤l›k Yönetimi Modülü”nde ise toplumun sa¤l›k sorun-
lar›n› saptayacak önceliklerin belirlenmesi, çözümler üretilmesi için gerekli bilgi ve beceriler verilmektedir. “‹le-
tiflim Modülü” ile birinci basamak sa¤l›k hizmeti verecek hekimin hizmeti etkili biçimde yürütmesine yard›mc›
olacak iletiflim teknikleri paylafl›lmaktad›r. Alt›nc› temel modül olan “Birinci Basamakta Bilgisayar Kullan›m› Mo-
dülü”nde sa¤l›k hizmeti sunumunda elde etti¤i bilgileri günümüz teknolojisi ile kullanmas› sa¤lanmaktad›r. 12 kli-
nik modül içinden “Üreme Sa¤l›¤›”, “Acil T›p”, “Adli T›p” ve “Ruh Sa¤l›¤›” modülleri kad›na yönelik fliddetin
birincil, ikincil ve üçüncül korumas›n› içeren amaç ve ö¤renim hedeflerini de içerecek flekilde kurgulanm›fl ve
alanda uygulanabilir duruma gelmifltir. Pratisyen Hekimlerin sürekli mesleki geliflimleri içinde alan›m›za ait kong-
relerde gerek kad›na özel gerekse genel anlamda fliddet ile ilgili oturumlar düzenlenmektedir. Pratisyen Hekim-
lik Derne¤imiz arac›l›¤› ile “Sormaya Bafllamak” adl› kad›na yönelik fliddet ile ilgili broflürler bas›lm›fl ve alanda-
ki hekim arkadafllar›m›zda fark›ndal›k yaratmak amac›yla her ortamda paylafl›lm›flt›r.

Birinci basamakta kad›na yönelik fliddet yaklafl›m›nda; bu alanda çal›flan sa¤l›k personelinin mesleki e¤itimi ve
sürekli mesleki geliflimi yan›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte Adalet Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, T. C. Baflbakanl›k Kad›n Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü, Meslek Örgütleri, Üniversiteler, Adli
T›p Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Barolar, Yerel Yönetimler, Demokratik Kitle Ör-
gütleri ve Medyan›n iflbirli¤i içinde bulunmas› gerekmektedir. Ayr›ca hizmet sunumunun ev ziyaretlerinin yap›la-
bildi¤i, herkese eflit, sürekli, entegre, basamakland›r›lm›fl, öncelikli, kat›l›mc›, ekip anlay›fl›na dayal›, denetlenen,
uygun ve s›n›rl› bir co¤rafi bölgede nüfusa dayal› sa¤l›k hizmeti olan 224 say›l› yasan›n ruhuna uygun verilmesi
için gereken çaba gösterilmelidir.

Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri ortam›nda fliddeti görmezden gelmek, ola¤anlaflt›rmak fliddetle bafl etmenin
önündeki en önemli engeldir. Engelleri kald›rman›n ilk ad›m› ise; fliddeti her ortamda yüksek sesle söylemektir.
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET‹N KL‹N‹KTEK‹ YÜZÜ
Yeflim ‹fiLEGEN
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›
Türk Tabipleri Birli¤i Kad›n Hekim/Kad›n Sa¤l›¤› Kolu Yürütme Kurulu Üyesi

Bir kad›na sa¤l›k hizmeti verirken yak›nmalar›n büyük bir k›sm›n› pek çok etiolojik faktörle bir arada fliddet aç›s›ndan
de¤erlendirmek tan›sal  süreci kolaylaflt›rmakla beraber hekimi tedavi sürecinde zorlayan pek çok sorunla baflbafla b›-
rak›r.Klinik bu anlamda en iyi haliyle kad›n hastalar›n semptomatik anlamda tedavi ald›¤› yaflad›klar› kronik fliddeti iyi-
lefltirici pozisyonundaki birisiyle paylaflmaktan dolay› geçici olarak rahatlad›klar› mekanlar olman›n s›n›rl›l›klar›yla ma-
lül mekanlard›r.Bu s›n›rl›l›k hali klini¤e içkin olmamakla beraber geleneksel ataerkil aile düzeni,kad›n›n ev içi ve top-
lumsal yaflant›da özgür bir insan olarak yaflamas›n› ve karar vermesinin imkanlar›n› oluflturmayan kapitalist devlet ve
onun her türlü ideolojik ayg›t› klini¤i de en iyi haliyle yaralar›n geçici olarak sar›ld›¤› ama uzun vadede fliddete duyar-
l› hekimlerin ve fliddet ma¤durlar›n›n bir früstrasyon ögesi olarak alg›lad›¤› yarars›z ortamlara dönüfltürmektedir.Belki
aç›k bir cinsel sald›r› olgusunda iyi hekimli¤in tüm kriterleriyle yaklafl›m sunmak sonuç aç›c› olabiimektedir.Ama aile
içi fliddet ve cinsel istismar gibi aile kurumunun tüm z›rhlar›yla çevrilmifl ve sürekli olarak aile içindeki bireylerin öz-
gürlük ve özerkli¤ini kuvvetlendirici ve eflit bireylerin sevgi ve sayg›s›na dayal› sosyal kategoriler oluflturmak yerine ata-
erkil aileyi kuvvetlendirici ekonomik siyasi ve ideolojik  yönelimleri sa¤lamlaflt›rmak ve böyle bir ortamda klinikten sa-
¤alt›c› bir rol talep etmek reel de¤ildir.Bir baflka kategori olarak klini¤in sosyal ifllevlerinin piyasa mekanizmalar›yla tü-
müyle yok edildi¤i hekimlerin ücretli bir çal›flana indirgenerek klinik ba¤›ms›zl›klar›n›n ve sosyal hekimlik ifllevlerinin
tümüyle yokedildi¤i koflullarda varolan sa¤l›k sistemi içinde gerçekten ifllevsel mekanizmalar üretmek için klinikleri bu
bak›m onar›m ve yedek parça dükkan› olmaktan ç›karmak gerekmekte.

Burada fliddetin klinik yans›malar›n› olgular üzerinden tart›flmak istiyorum.Olgular›n hepsi son alt› ay içinde poliklinik-
te karfl›lad›¤›m hastalar›md›r.

OLGU 1.Efi TECAVÜZÜ

18 yafl›nda kad›n hasta.Poliklinik kap›s›nda kas›klar›n› iki eliyle kavram›fl iki büklüm yo¤un aajitasyon içindeki hastan›n
çevresinde çok say›da kad›n ve erkek yak›n› var.Hasta odaya annesiyle birlikte al›nd›.Yaklafl›k 15 dakika süren bir yat›fl-
t›rman›n ard›ndan sürekli a¤layan hastayla sözel iletiflime geçildi.3 gün önce çok sevdi¤i birisiyle evlenmifl ilk gün efliyle
iliflkiye girememifl.‹kinci gün efli yumuflak olarak tarif etti¤i zorlamalarla iliflkiye zorlam›fl fakat gerçekleflmemifl.Ertesi gün
kay›nbabas› ve kay›nvalidesinin eflini zorlad›¤›na tan›k olmufl.Efli odalar›na büyük bir h›fl›mla girerek art›k bu ifl olacak di-
ye genç kad›n›n üzerine sald›rm›fl direnince zor kullanarak iliflkiye yeltenmifl fakat kad›n›n afl›r› ba¤›rmalar› üzerine kom-
flular›n toplanmas› ve anne baban›n odaya girmesi üzerine sald›r› sonlanm›fl.Kad›n yak›n bir poliklini¤e götürülmüfl ora-
dan psikiatrik yard›m için üniversite klini¤ine yönlendirilmifl psikiatri poliklini¤inde çok k›sa süren bir iletiflimin ard›ndan
jinekolojik bak›ya gönderilmifl.Hasta yo¤un bir korku içinde ›srarla korunma ve eflinin yan›na geri gönderilmeme onla
karfl›laflmama talepleri içindeyken sakinlefltirilemeyince izole edilip 1 saat kadar gözlem alt›na al›n›p tekrara görüflülün-
ce yo¤un bir sald›r› floku yaflad›¤› tesbit edildi.Masada jinekolojik bak› yap›lamad› jinekolojik muaynenin amaçlar› anlat›-
l›nca yata¤›nda muayneye raz› edildi.Düzenlenen raporla yasalar nezdinde do¤acak haklar› anlat›ld›.Ayn› bilgi annesine
de verildi.Hasta ekteki rapor örne¤iyle beraber iki gün sonra kontrole ça¤r›larak psikiatriye yönlendirildi.Hasta iki gün
sonra kontrole gelmeyince telefon yoluyla ulafl›ld› eflinin evinde oldu¤u ve rahat konuflamad›¤› görüldü.Psikiatri polikli-
ni¤iyle iliflkiye geçildi 5 gün sonra randevusu oldu¤u ö¤renildi.Randevu tarhinde tekrar arand› gitmedi¤i ö¤renildi.Düzen-
lenen raporla beraber olas› bir kötü uygulama yaratan izolasyon koflullar› nedeniyle savc›l›¤a suç duyurusu yap›ld›.Kolluk
güçlerinin kad›n› ve eflini karakola davet etti¤i herhangibir flikayet olmad›¤› ö¤renildi.

Bu deneyim fliddet ma¤durunu nas›l yönlendirmifl olabilir? Yo¤un ajitasyon durumundayken hastayla yap›lan görüfl-
mede dikkat çeken k›sa cümleler ›fl›k tutucu olabilir mi? 

“Ben onun yüzüne bakmaya doyamazd›m” DÜfiKIRIKLI⁄I

...“asl›nda birgün önce beni yumuflakça zorlam›flt› ben baflarabilseydim belki böyle yapmazd›” SUÇLULUK
DUYGUSU
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… “onu annesi babas› zorlad›” FEODAL DE⁄ERLERLE YÜZLEfiME

…“bir daha onu asla görmek istemiyorum evlenmek istemiyorum” ‹NC‹NME ÖZSAYGININ ZEDELENMES‹

“…beni b›rakmay›n babam beni kabul etmez” FEODAL DE⁄ERLER KARfiISINDA DAYANAKSIZLIK

…“ben psikiyatriye gitmek istemiyorum o gitsin hasta olan o ben deli de¤ilim bana deli diyorlar” SOSYAL
SAYGI KAYBI KORKUSU 

OLGU 2:C‹NSEL ZORLAMA -REPRODÜKT‹F ÖZERKL‹K YOKSUNLU⁄U

22 yafl›nda üç gün önce epizyotomiyle 2.normal do¤umunu gerçeklefltirmifl anne d›flk›yla kar›fl›k vaginal kanama ve
fliddetli a¤r› yak›nmas›yla baflvurdu.Eflinin bir gece önce sarhoflken kendisini cinsel iliflkiye zorlad›¤›n› ifade eden has-
tan›n yap›lan muaynesinde rektovaginal fistül tesbit edildi.Akut evredeki olguya reperasyon gerekti herhengibir sos-
yal güvenceleri olmad›¤› için tedaviyi gerçeklefltiremeden hastaneden ayr›ld›lar.

OLGU 3:KRON‹K AfiA⁄ILANMA VE A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET ,Ö⁄REN‹LM‹fi ÇARES‹ZL‹K OLGUSU

28 yafl›nda lise mezunu 5 y›ll›k evli 4 yafl›nda bir çocu¤u olan ilk gebeli¤inden itibaren takip etti¤im ve ailece jineko-
logluk yapt›¤›m bir ailenin üç k›z›ndan biri olan olgu 18 haftal›k gebeyken amnion zar› rüptürü ve vagnal kanamayla
baflvurdu abortus inipiens nedeniyle t›bbi tahliye gerçeklefltirildi.Bir gece önce çok geç vakitte sarhofl bir flekilde eve
gelen eflinin yeme¤i be¤enmemesi üzerine benzer durumlarda yapt›¤› gibi o¤luyla beraber kendilerini banyoya kilitle-
di¤ini o¤lunun a¤lamas› üzerine önce çocu¤u sonra kendisini dövdü¤ünü o s›rada kanama bafllad›¤›n› ard›ndan suyu-
nun geldi¤ini anlatt›.Bu hastan›n efli üniversite mezunu ve iyi gelir getiren bir iflte çal›flmaktad›r.D›flar›dan bak›ld›¤›n-
da kibar e¤itimli bir insan izlenimi vermektedir.Fakat ilk gebelik takiplerinde efline gösterdi¤i afl›r› ilgi ve kontrolcü tu-
tumu konusunda hastayla yap›lan görüflmede çok k›skanç kontrolcü k›s›tlay›c› ve en ufak bir fleyi be¤enmeme duru-
munda sözel olarak afla¤›lay›c› tutum sergiledi¤i ö¤renilmifltir.Hastan›n bu durumu katlan›labilir k›lmak için sürekli te-
tikte oldu¤u ve ev ortam›n› sorun ç›kmayacak flekilde organize etmeye çal›flt›¤› görülmüfltür.Hasta fliddetin ilk belirti-
leri konusunda uyar›lm›fl hastan›n iste¤i üzerine eflle görüflülmüfl ve psikiatrik bak›ya gönderilmifl gebelik sonlanan ka-
dar bu süreci hekimi üzerinden takip edilmifltir.Do¤umdan k›sa bir süre sonra fliddet fizksel nitelik alm›fl ve hastan›n
yard›m iste¤i üzerine baronun kad›n komisyonundan yard›m al›narak efl bir süre evden uzaklaflt›r›lm›fl ard›ndan tek-
rar birliktelik bafllam›fl bu arada hasta irtibat›n› kesmifl anne ve k›z kardefllerinden al›nan bilgi üzerine çocu¤un ve ka-
d›n›n s›kça dövüldü¤ü ailesiyle görüfltürülmedi¤i d›flar› ç›kmas›na izin verilmedi¤i ö¤renilmifltir aile yard›ma yönlendi-
rildi¤inde k›zlar›n›n çocuk iflsizlik çevre bask›s› nedeniyle ayr›lmak istemedi¤ini bu nedenle k›zlar›na destek olamad›k-
lar›n› belirtmifllerdir.Travma günü kocas› evden gittikten sonra annesi taraf›ndan klini¤e getirilen olgunun bafl›na ge-
lenler konusunda hiçbirfley yapamayacak kadar kendini çaresiz ve kilitlenmifl hissetti¤i görülmüfl bütün itirazlar›na ra¤-
men polise haber verilerek suç duyurusu yap›lm›flt›r.Ailesiyle beraber yaflamaya bafllayan olgu ekonomik nedenlerle
psikiatrik yard›m alamamakta ve babas›n›n bask›s› nedeniyle de bir s›¤›nma evi temini konusundaki giriflimleri kabul
etmemektedir.fiiddet ma¤duru olan o¤lu ise hiçbir yard›m alamamaktad›r.

fi‹DDET‹N KL‹N‹K SONUÇLARI

1. Kronik pelvik a¤r›-histerektomi insidans›nda art›fl                                          

2. Libido kayb›

3. Disparoni

4. Vaginismus

5. Akut ve kronik PID

6. Cinsel yolla bulaflan hastal›klar

7. Vestibulit

8. Üretral sendrom

9. S›k tekrarlayan üriner enfeksion

10. Fibroidler
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11. ‹nfertilite

12. Siklus bozukluklar›

13. Genital fistüller

14. Ürogenital travmalar

15. ‹stenmeyen gebelikler

16. Abortus

17. Anne aday›nda kötü al›flkanl›klar  

18. ‹ntrauterin geliflme gerili¤i

19. Prematürite

20. Düflük do¤um a¤›rl›kl› bebekler

21. Abdominal travmaya ba¤l› uterus plasenta (dekolman plasenter) mesane travmalar› ,amnion zar› rüptürü)

22. Kötü prenatal takipler

23. Travmatik fetal hasarlar (Karaci¤er dalak rüptürü fetal ölüm)

24. Bafla¤r›s›, s›rt a¤r›s›, parestezi nöbetler

25. Kr abdominal a¤r› 

26. ‹rritabl kolon sendromu

27. Gö¤üs a¤r›s›

28. Palpitasyon

29. Kar›n fliflkinli¤i

30. Yeme bozukluklar›

31. ‹fltahs›zl›k

32. Posttravmatik stres bozuklu¤u

33. Depresyon

34. Anksiyete bozuklu¤u

35. Suisid

36. ‹nsomnia

37. Madde kullan›m›

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

1. Ataerkil toplum ve aile yap›s›n›n çözülmesini sa¤lamak

2. Yoksullu¤u ve yoksunlu¤u artt›rarak fliddeti ve özelde kad›na yönelik fliddeti körükleyen neoliberal kapitalist pi-
yasa ekonomisini sorgulamak ve de¤ifltirmek

3. Devlet ve toplum yaflant›s›ndaki cinsiyetçi tüm yaklafl›mlar› ortadan kald›rmak

4. Kad›nlar›n siyasi ve toplumsal karar mekanizmalar›nda yeralmas›n› sa¤lamak

5. Kad›nlara fliddet uygulanmas› durumunda cezai yapt›r›mlar›n a¤›rlaflt›r›lmas› toplumsal izolasyon yöntemlerinin
uygulanmas›

6. fiiddet uygulayan erke¤in psikiyatrik rehabilitasyonunun sa¤lanmas›

7. Çocuklara fliddet uygulayan ebeveynlere etkili ve cayd›r›c› cezai yapt›r›mlar ,sosyal ve psikolojik rehabilitasyon

8. fiiddeti meflrulaflt›ran her türlü militarist uygulamay› sisteme içkin k›lmaktan kaç›nmak

9. Sa¤l›k örgütlenmesini piyasa koflullar›ndan ç›karmak

10. Hekim ba¤›ms›zl›¤›n› hekimli¤in toplumsal rolünü klinik özgürlü¤ü ortadan kald›ran uygulamalara son vermek

11. K›sa vadede din ataerki gelenek üçgeni içinde ataerkil aile yap›s›n› ve feodalizmi güçlendiren geliflmelere karfl›
mücadele etmek
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12. Kad›nlar›n reprodüktif haklar›n›n gasp› anlam›na gelen kontrasepsion ve kürtaj karfl›t› hareketlerin toplum ve
sa¤l›k ortam›ndaki etkilerini dikkate alan çal›flmalar yapmak

13. Ev içi eme¤i toplumsal ve ekonomik karfl›l›¤› olan ücretlendirme ve sigorta hakk›n› garanti alt›na alacak flekil-
de görünür k›lmak

14. Kad›n s›¤›nma evlerini yayg›nlaflt›rmak ve kad›n›n korunmas›n› ihlal eden tüm sorumlular› a¤›r bir flekilde ceza-
land›rmak

15. ‹fl yasas›nda erkeklerin de çocuk bak›m› ve ev içi ifllerde görev almas›n› sa¤layacak özlük haklar› yaratmak

16. Devletin tüm vatandafllara vatandafll›k geliri tahsisini  bir insan hakk› olarak anayasaya koymak insanca emek
üretimini ve istihdam› sa¤lamayan ekonomilerde çal›flmayan›n gelire hakk› olmad›¤› ideolojik önyarg›s›yla mü-
cadele etmek.

17. Tüm kad›nlar› özgüvenlerini gelifltirecek flekilde toplumsal organizasyonlara dahil etmeyi önceleyen politikalar
oluflturmak 

18. Kad›nlar özgür olmad›¤› sürece erkeklerinde özgür olamayaca¤› bilincini yo¤unlaflt›racak bir insani özgürleflme
fikrini tekrar egemen k›larak erkeklerin de kad›nlar›n özgürlük ve adalet aray›fllar›n›n efl bir parças› olmalar›n›
sa¤lamak.

19. fiiddet gören kad›nlar›n rahatl›kla baflvurabilece¤i ücretsiz sa¤l›k hizmeti sunan yerel sa¤l›k merkezleri ve bun-
larla ba¤lant›l› s›¤›nma birimleri oluflturmak.
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE YAKLAfiIMDA EBE VE HEMfi‹REL‹⁄‹N YER‹ VE ÖNEM‹

Elif GÜRSOY

Güç, fiiddetin Hem Anas› Hem Ezrailidir!

Kad›na Yönelik fiiddet; kad›nlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar veren ya da verebilecek veya kad›nla-
r›n ac› çekmesine neden olabilecek gerek kamu, gerekse özel alanda gerçekleflebilen her türlü davran›fl, tehdit
bask› veya özgürlü¤ün keyfi olarak k›s›tlanmas› veya engellenmesidir (1).

Kad›na yönelik fliddetin temelinde, kad›nlar›n yaflam›n tüm alanlar›nda erkeklerle eflit oldu¤unu reddeden cinsi-
yet ayr›mc›l›¤› yatmaktad›r. fiiddet hem ayr›mc›l›ktan kaynaklanmakta hem de ayr›mc›l›¤› kuvvetlendirecek fle-
kilde ona hizmet etmektedir. Do¤umdan ölüme kadar, savafl zaman›nda oldu¤u kadar bar›fl zaman›nda da ka-
d›nlar devlet, toplum ve ailelerinin ellerinde fliddet ve ayr›mc›l›¤a maruz kalm›fllard›r.Yeni do¤an k›z çocuklar›n›n
öldürülmesi, say›s›z kad›n›n yaflamdan mahrum b›rak›lmas›,her y›l milyonlarca kad›n; partnerlerinin, akrabalar›-
n›n, arkadafllar›n›n ve yabanc›lar›n, iflverenlerinin ve ifl arkadafllar›n›n, güvenlik görevlilerinin ve askerlerin teca-
vüzüne u¤ramas› evrensel bir gerçektir (2,3,4). 

Uluslararas› Af Örgütü’nün Nüfus Raporu’na göre; Dünyada;

• Kad›nlar›n yaklafl›k 1/3’ü de¤iflik boyutlarda fliddete maruz kalmakta,

• Her üç kad›ndan en az biri dövülmekte, cinsel iliflkiye zorlanmakta ya da farkl› bir biçimde tacize u¤ra-
makta; Kad›na kötü muamele eden kiflilerse genelde kad›n›n kendi ailesinden ya da tan›d›¤› insanlar›n ara-
s›ndan ç›kt›¤› rapor edilmifltir. 

• Avrupa Konseyi, 16–44 yafl aras› kad›nlar›n ölüm ve sakatlanmalar›n›n ana sebebinin aile içi fliddet ol-
du¤unu ve bunun kanser ya da trafik kazalar›ndaki ölüm ve sakatlanma oran›ndan çok daha fazla oldu¤u-
nu beyan etmifltir. 

• Bugün cinsiyet yüzünden yap›lan kürtaj ve do¤um sonras› k›z bebeklerin öldürülmeleri sonucunda “kay-
bolan” kad›n say›s› 60 milyondan fazlad›r. 

• BM kad›na yönelik fliddet özel raportörünün raporlar›na göre 1999’da ABD’de aile içi fliddete maruz ka-
lan kurbanlar›n %85’ini kad›nlar oluflturmaktad›r. 

• Dünya Sa¤l›k Teflkilat› kad›n cinayet kurbanlar›n›n neredeyse yüzde yetmiflinin erkek partnerleri taraf›n-
dan öldürüldü¤ünü rapor etmifltir (2).

Türkiye’de Durum

Baflbakanl›k Aile Araflt›rma Kurumu’nun (2001), y›l›nda yapt›¤› araflt›rmaya göre; kad›nlar›n %30’u kocalar›n-
dan fliddet gördü¤ünü, %52’si ise eflinin hakaret etti¤ini belirtmifltir. Kad›na Yönelik fiiddet ve  Hekimlik Sem-
pozyumu sonuç bildirgesine göre; ülkemizde kad›nlar›n %58’i daya¤a maruz kalmaktad›r. Kad›n Dayan›flma
Vakf› taraf›ndan 1998 y›l›nda yap›lan bir çal›flmada ise erkeklerin efllerine sözel (%74) ve fiziksel fliddet (%54)uy-
gulad›klar› saptanm›flt›r(3,5,6,7). 

Alt›nay ve Arat’›n (2007) yapt›¤› araflt›rmaya göre, her üç kad›ndan biri fiziksel fliddet görmektedir. Ayn› arafl-
t›rmada “efliniz bugün dayak atacak olsa ne yapars›n›z”? “nas›l tepki verirsiniz”? sorusuna yan›t olarak gö-
rüflülen kad›nlar›n  %24’ü yani her dört kad›ndan biri “Bir fley yapmam. Alttan al›r›m. Çocuklar›m için katlan›-
r›m. Gidecek yerim yok, susar otururum” fleklinde cevap vermifllerdir. Do¤uda bu oran %46’d›r (8). Ülkemizde
aile içi fliddet ma¤durlar›na hizmet veren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü 1998-
2001 aras›nda kendisine ba¤l› toplam sekiz kad›n konukevinde aile içi fliddet ma¤duru 2978 kad›n ve 2498 ço-
cu¤a hizmet verildi¤ini belirtilmektedir (7).
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Gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki istatistikler  buzda¤›n›n görünen k›sm›n› temsil etmektedir. Kad›na yöne-
lik fliddet konusundaki raporlar›n genelde gerçekleri yans›tmad›¤› düflünülmektedir. Çünkü kad›nlar ya sorunu
gizlemekte ya da fliddeti dile getirmekten utanmakta, çekinmekte ya da yarg›lanmaktan, yak›nlar› ve baflkalar›
taraf›ndan duyulmas›ndan ya da fliddetin daha da artmas›ndan korkmaktad›rlar. Ayr›ca  kad›na yönelik fliddet
kay›tlar› düzenli tutulmamaktad›r. Mevcut istatistikler bile sonucun bir felaket oldu¤unu ortaya koymaktad›r (2).  

Kad›na Yönelik fiiddete Yaklafl›mda Ebelik Ve Hemflireli¤in Yeri ve Önemi 

Kad›na yönelik fliddete iliflkin artan toplumsal ilgi ve fark›ndal›kla efl zamanl› olarak ebelik ve hemflirelikte, gelifl-
mifl ülkeler baflta olmak üzere, sorunla ilgilenmeye bafllam›flt›r. 1976’da ilk kez cinsel istismara u¤rayanlara yar-
d›m etmek üzere, uzman klinisyen hemflireler yetifltirilmeye bafllanm›flt›r. fiiddeti tan›lama formu gelifltirilmifl ve
uygulamaya geçilmifltir. Ayr›ca Kuzey Amerika Hemflireler Birli¤i’nin (NANDA) 1988’de benimsedi¤i hemflirelik
tan›lar›n›n bir ço¤unun, fliddete u¤rayan bireyi, bireyleri kapsad›¤› görülmektedir (5,9). Bir çok ülke fliddete yöne-
lik programlar gelifltirmifl, baz› ilerlemeler kaydedilmesine ra¤men, istenilen düzeye gelinememifltir. Bir sorunun
çözümünde baflar›ya ulaflmada bireylerin soruna bak›fl aç›s›, ülkelerin kültürü ve politikalar› önemli rol oynar. Sa¤-
l›k bak›m›n›n temel amac› sa¤l›¤› korumak,hastal›¤› tedavi etmek, sakatl›¤› önlemek, ortaya ç›kan problemi çöz-
mek olmas›na ra¤men sa¤l›k personelinin fliddeti tan›mada, önlemede, fliddetten uzak ve güvenli bir ortam olufl-
turmada etkin olamad›¤› görülmektedir. Uzun y›llar, sa¤l›k personelinin pek ço¤u fliddetin bir halk sa¤l›¤› sorunu
olmad›¤›na, sosyal bir konu oldu¤una bu nedenle sa¤l›k hizmetleri d›fl›nda ele al›nmas› gerekti¤ine inanm›flt›r (7). 

Oysa fliddete maruz kalan kad›nlar›n en kolay ulaflabilecekleri kurumlar sa¤l›k kurum ve kurulufllar›, dertlerini en
iyi anlatacaklar› kiflilerin ise sa¤l›k personelleri (doktor, ebe,hemflire gibi..) oldu¤u düflünülmektedir. Ebe ve hem-
flirelerin savunuculuk, dan›flmanl›k, e¤itim ve bak›m rollerinden dolay› kad›n›n, ailenin ve toplumun sa¤l›¤›n›n
korunmas›n› ve bozulmas› durumunda yeniden rehabilitasyonunu sa¤lamalar› beklenmektedir. Gerek sonuna ba-
k›fl aç›lar›, mesleki donan›mlar› gerekse konunun hassasiyeti ve kurumsal politikalar›n›n yanl›fll›¤›ndan kaynakl›
ebe ve hemflirelerin bu sorumluluklar›n› yerine yeterince getirdikleri söylenemez (7,10,11).  

Ço¤u kez fliddete maruz kalan kad›nla ilk karfl›laflan kifliler ebe ve hemflirelerdir. fiiddeti tan›mak ve fliddete u¤-
rayan kad›na uygun yaklafl›mda bulunmak önemlidir. fiiddete maruz kalan kad›n› ço¤unlukla tan›mak güçtür. Ka-
d›n sorunu gizler, ço¤u kez farkl› flikayetlerle (bafl a¤r›s›, kanama, kar›n a¤r›s›, ümitsizlik,uykusuzluk, korku, ka-
r›n a¤r›s›, gibi) gelebilir. Nedeni fliddete u¤rayan kad›n›n utanmas›, baflkalar›n›n duyaca¤› korkusu, çabuk tedavi
olup kimse görmeden duymadan hastaneden ayr›lmak istemesi, ço¤u kez  sald›rganla birlikte oldu¤u için flidde-
tin nedenini ifade edememesidir. Ebe ve hemflireler fliddeti u¤rayan kad›na birincil, ikinci ve üçüncül bak›m›,
hemflirelik bak›m sürecinin aflamalar›n› uygulayarak çok rahatl›kla yapabilirler. Hatta yeni sorgulanma formlar›
ve modülleri gelifltirebilirler. Bu aflamalar, veri toplama, tan›lama, planlama, uygulama, ve de¤erlendirmedir. Ba-
k›m süreci ayn› derece de birinci basamakta da önemlidir. Ebe ve hemflireler bölgelerindeki kad›nlarla (gebe, lo-
¤usa,di¤er bekar, evli…) sürekli birebir olduklar› için fliddetin varl›¤›n› ilk tan›yacak kiflilerdir Özellikle gebelikte
s›k rastlanan fliddete karfl› uyan›k olmal›d›rlar. Özellikle ebeler “fliddetin gebelik dinlemedi¤ini” bilmeleri gerekir
(3,6,9,12,13,14).

Bu süreçte en önemli basamak veri toplama aflamas›d›r. Veri kad›n›n kendini rahat konuflabilece¤i, güvenli ve
yaln›z olabilece¤i bir ortamda toplanmal›d›r. Gerekirse sorgulama, bilgilendirme ve yönlendirme formlar› haz›r-
lanmal›d›r. Kurumlar›nda bu konuda fiziksel mekan sa¤lamal› ve tan›, bak›m, tedavi ve sevk protokolleri olufltur-
mal›d›r. Ebe ve hemflire karfl›s›ndakine güven vermeli. Kifli ebe ve hemflirenin sorgu sorma tekni¤ini ve tavr›n›
be¤enmez, yarg›lay›c› tutumunu  görürse güvenmez ve gerekli verileri vermez. Gerekli sevk ve yönlendirmeyi
yapabilmeli, gerekli kifli ve birimlerle iletiflime geçmelidir. Yasal bir boyut varsa bu konuda da gerekli paylafl›m-
lar› rapor etmelidir. Bütün bunlar› yaparken ebe ve hemflireler kad›n›n güvenli¤ini tehlikeye atmamal› ve gizlili-
¤i baflkalar›yla paylaflmamal›d›r. Yazar›n 2007’de ki ‹ngiltere deneyimden bir örnek verilecek olursa; ‹ngiltere’de
baz› hastanelerde, kad›n do¤um polikliniklerine gelen tüm hastalar›n isimlerinin baflkalar› taraf›ndan görülme-
mesi için hasta dosyalar› deskler üzerinde ters çevrilmektedir. 

fiiddete maruz kalan kad›nlar kendilerini çaresiz hissederler. Bu nedenle fliddete maruz kalan kad›nlar›n hak ara-
ma sürecini bafllatacak kurumlarla iliflkiye geçmesi sa¤lanmal›d›r. Kad›n dayan›flma merkezleri ile kad›n s›¤›nma
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evleri ve barolar›n kad›n dayan›flma merkezleri ile iletiflime geçilmelidir. Ebe ve hemflireler bu kurumlar ve kuru-
lufllar›n görevleri hakk›nda bilgileri olmal› ve bu kurumlarla birlikte zaman zaman ortak çal›flmalar yapabilmeli-
dir (3,4). ‹lgili yasalar hakk›nda bilgileri olmal›. Kendi yasal haklar›n› da bilmelidirler. Ayr›ca kendilerinin de ço-
¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturdu¤u ebe ve hemflirelerin kad›n ve kad›n sa¤l›¤› ile ilgili kararlarda ve politikalar›n
oluflturulmas›nda yer almalar› ve katk› vermeleri çok önemlidir. 

Ebe ve hemflirelerin bunlar› yapabilmeleri için fliddetin bir insanl›k ve sa¤l›k sorunu oldu¤unun fark›nda olmala-
r› gerekir. Kad›n bak›fl aç›lar›, empati kurabilme yetenekleri, iletiflim becerileri geliflmifl, kendi inanç ve de¤erle-
rinin fark›nda olmalar› gerekir. Bunu sa¤laman›n en iyi yolu da e¤itimdir. Ebe ve hemflirelerin mezuniyet önce-
si ve mezuniyet sonras› e¤itimlerinde her türlü fliddete u¤rayan kad›nlara yaklafl›m› konusunda e¤itilmeleri önem-
lidir. Ayr›ca mezuniyet sonras› hizmet içi e¤itimlerle bu konu canl› tutulmal›d›r. E¤iticiler de e¤itilmeli-
dir(3,6,7,9,15).

F›rsatlar›m›z Ve Engellerimiz

F›rsatlar›m›z

- Kad›n›z.

- Kad›n meslekleri aras›nda ilk s›rada yer al›yoruz.

- Kad›n sa¤l›k çal›flan›y›z.

- Ço¤umuz fliddetin ne oldu¤unu biliyoruz.

- Kad›na yönelik fliddeti önleyece¤im diye söz vermifl ve uluslar aras› sözleflmelere imza -atm›fl ülkenin kad›n-
lar›y›z ve çal›flanlar›y›z. 

- Uluslar aras› sa¤l›k ve insan haklar› örgütleri bu sorunun çözümünü olmazsa olmaz görüyor.

- Avrupa Birli¤i sorunu çözün diyor.

- Kad›nlar (üniversite mezunu kad›n bile) fliddeti art›k dile getiriyor. Çok aç›k olarak “kol k›r›l›r, yen içinde ka-
l›r” inanc› kaybolmufl ve çözümlenmesi gereken bir konu olarak görülmektedir.

- Meslektafllar›m›z ve ö¤renciler sorunu reddetmiyor, fark›nda de¤ilim diyor.

- Araflt›rma sonuçlar›na göre meslektafllar›m›z gerek mezuniyet öncesinde gerek mezuniyet sonras›nda kad›-
na yönelik fliddetle ilgili bilgilendirilmek istiyor.

Engellerimiz

- Kad›na yönelik fliddet henüz t›bbi bir sorun olarak alg›lanm›yor.

- Kültürel de¤iflimi gerçeklefltirmek, en uzun kofluyu gerektiriyor.

- Biz de bu kültürün kad›nlar›y›z.

- Yetkilileri soruna inand›rmak zor olabilir.

- Mesleki bilgimizin ve statümüzün sonu çözmeye gücü yetmeyebilir.

- Kad›n›z, geleneklere uyum sa¤lama e¤ilimimiz fazlad›r.

- Ço¤u zaman karar mercilerinde yokuz.

- Müfredat›m›z ve ders kitaplar›m›zda bunun bir “toplum sa¤l›¤› sorunu” oldu¤unu göremiyoruz.

- Baz›lar›m›z fliddetin bir insanl›k sorunu oldu¤unu düflünmüyoruz.

- Yasalardan ço¤u kez haberdar de¤iliz.

- Araflt›rma sonuçlar› kad›na yönelik fliddeti sa¤l›k sorunu olarak görmedi¤imizi gösteriyor. 
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Tunçel ve arkadafllar›n›n (16) 311 ebe ve hemflirelik ö¤rencileri ile yapt›klar› araflt›rmaya göre; ö¤rencilerin
%94’ü fliddetin varl›¤›n› ortaya ç›karman›n ma¤durun (kurbana)  sa¤l›¤›na bir etkisi olmayaca¤›n›, %69’u aile içi
fliddetin, aile içi özel bir sorun oldu¤unu ve sa¤l›k personelinin bu konuya kar›flmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› %62’si
ifl hayat›nda aile içi fliddeti sorgulayacak zaman›n olmayaca¤›n›, %56’s› fliddete u¤ram›fl kad›na öncelikle “eflini
k›zd›racak ne yapt›¤›n›n sorulmas› gerekti¤ini ve %54’ü kad›nlara fliddete u¤ray›p u¤ramad›klar›n› sormak konu-
sunda karas›z olduklar›n› belirtmifllerdir.

‹ngiltere’de yap›lan bir çal›flmada ise, ö¤rencilerin %92.4’ü aile içi fliddetin “önemli bir sa¤l›k sorunu” oldu¤unu
belirtmifllerdir. Çal›flan hemflireler aras›nda da durum hemen hemen ayn›d›r. ‹ngiltere’de yap›lan ayn› araflt›rma-
da sa¤l›k çal›flanlar›n›n %90’› , aile içi fliddeti önemli bir sa¤l›k sorunu görürken, Gömbül ve ark’n›n yapt›¤› odak
grup görüflmesinde hemflireler ailede kad›na efli taraf›ndan uygulanan fliddeti önleme ve yard›m etmede kendi-
lerini sorumlu görmediklerini belirtmifllerdir. Bu sonuçlar bize ebe ve hemflirelerin geleneksel ataerkil rollerinden
tamamen kurtulamad›klar›n› ortaya koymaktad›r (16,17). 

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak gelece¤in sa¤l›k personeli olacak ebe ve hemflirelik ö¤rencilerinin  e¤itimi s›ras›nda kad›na yöne-
lik fliddet, toplumsal cinsiyet, kad›n, insan hakk›, kad›n erkek eflitli¤i vb kavramlar›n verilmesi ve bu konudaki
sorumluluklar›n›n fark›na vard›r›lmas› önemlidir. Sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda fliddeti tan›ma, bak›m, rehabili-
te ve sevk protokolleri oluflturulmal›d›r. Baflar›l› ülkelerin program ve modüllerinden yararlan›labilir. Konu, me-
zuniyet sonras› hizmet içi e¤itimlerinde ele al›nmal›d›r.

Ebe ve hemflirelerin “ifli yokta bir de bununla m› u¤raflacak” düflüncesi konuyu anlama, kavrama ve çözümün
bir parças› olabilmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu mant›¤› tersine çevirmenin zaman› çoktan gel-
di ve geçmektedir. Ebe ve hemflirenin  sa¤l›k kurumlar›nda gerekli ve gereksiz çok ifli oldu¤u do¤rudur. Ebe ve
hemflirelerin kad›n ve sa¤l›k çal›flan› olarak toplumun sorunlar›yla ilgilenmeden, çözümünde yer almadan ve
özellikle insanl›k ve sa¤l›k sorunu olan fliddete müdahalede üzerine düfleni yapmadan toplumda arzu edilen sta-
tüye gelebilmeleri mümkün de¤ildir. Bir meslek ancak üyelerinin topluma karfl› sorumluklar›n› yerine getirdi¤i
sürece vazgeçilmezdir. 

EBE VE HEMfi‹RELER DE fi‹DDETE MARUZ KALIYOR 

Halen Ülkemizde geneli kad›nlar taraf›ndan yürütülen ve kad›na özgü meslekler s›ralamas›nda en baflta yer alan,
ebelik ve hemflirelik mesle¤ini yürüten kad›nlar, hem mesleklerini sürdürürken hem de toplumsal yaflam›n di¤er
alanlar›nda s›kl›kla fliddet olay› ile yüz yüze gelebilmektedirler. Yap›lan araflt›rmalara göre sa¤l›k personeli ara-
s›nda en çok fliddete maruz kalan kifliler hemflirelerdir. Ebe ve hemflireler de s›kl›kla hasta ve hasta yak›nlar›,
doktorlar, yöneticiler, kendi meslektafllar› ve di¤er çal›flanlar taraf›ndan fliddet içerikli davran›fllara maruz kalmak-
tad›rlar. Gerek kad›n olmalar›ndan gerekse soysa-ekonomik statülerinden dolay› daha kolay fliddete maruz kal-
d›klar› düflünülmektedir (18,19,20,23). 

Burada esas söz etmek istedi¤im fley;

“EK‹P ‹Ç‹ fi‹DDET” 

Eme¤inin karfl›l›¤›n› alamad›¤›, özlük haklar›n›n k›s›tl› ve maddi gelirlerinin düflük oldu¤u, vakit nakit kayb› gö-
rülen ifllerin üzerilerine yüklendi¤i, baflhemflirenin yan› s›ra di¤er ekip üyelerinin de  yönetmeye kalkt›¤›, çal›fl-
ma yerlerinin çok rahatl›kla de¤ifltirildi¤i, mesaiye en erken gelip en geç gidenlerin onlar oldu¤u, hastayla 24
saat bafl bafla kalan ve evin han›m› muamelesi gören, her türlü sa¤l›k kurumlar›nda her fleyin yerinin onlardan
soruldu¤u gibi bir çok a¤›r flartlar alt›nda çal›flan ebe ve hemflireler bir de “ekip içi fliddete” maruz kalmakta-
d›rlar. Yap›lan araflt›rmalara göre en çok fliddete maruz kalan ekip üyelerinin bafl›nda hemflireler gelmektedir-
ler. Araflt›rma sonuçlar›, ebelerin (ebe olup ta ebe olarak çal›flanlar›n) fliddete daha az maruz kald›klar›n› ortaya
koymaktad›r (18,23,22,24).
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Ebe ve hemflireler, ekip içinde daha çok, hemen yan› bafllar›ndaki gece gündüz birlikte çal›flt›klar› ekip arkadafl-
lar› hekimler taraf›ndan sergilenen  fliddet içerikli davran›fllara maruz kalmaktad›rlar (19,22). Hekimlerin ebe ve
hemflireleri kendilerinin çal›flan› (benim hemflirem söylemi bile bu zihniyetin göstergesidir) ya da kendilerini hem-
flirelerin birer patronu gibi görmeleri hemflirelere karfl› her türlü davran›fl› rahatça sergilemelerine neden olmak-
tad›r. Pratisyen ya da asistan hekimlerin fliddet içeren davran›fllar› daha azd›r. Çünkü onlar da kendinden daha
güçlü olanlar taraf›ndan zaman zaman fliddete maruz kalmaktad›rlar. O nedenle halden anlar durumdad›rlar, en
az›ndan flimdilik! fiiddetin as›l kayna¤› “güç” tür. Yani sosyo-ekonomik statüdür/güçtür. Tüm bireysel ve top-
lumsal fliddet uygulamalar›nda oldu¤u gibi sosyo-ekonomik gücün do¤urdu¤u bir fliddettir. Hekimleri suçlamak
olarak alg›lanmamal› esas alg›lanmas› gereken, gücün do¤urdu¤u fliddet!. Ayr›ca hemflireler kendi yöneticileri,
meslektafllar› ve di¤er yöneticiler taraf›ndan da fliddete maruz kalmaktad›rlar. Zaman zaman da fliddeti uygula-
yan taraf da olabilmektedirler. 

Doktorlar›n kendi içinde de s›kl›kla fliddet yaflan›r. Özellikle de kad›nlar›n yaflad›¤› fliddet aflikard›r. Kad›ndan cer-
rah m› olur, TUS da (21) rahat yerleri yaz da evine zaman ay›r, yar›n çoluk çocuk sahibi olacaks›n gibi davra-
n›fllara maruz kal›rlar. Evliyse eflinden geride gitmesi daha hay›rl› olur, hastalar kad›n doktora ›srarla “doktor
bey” demelerinin temelinde de ayn› zihniyet yatmaktad›r.  Bir de kad›nlar›n kad›nlara uygulad›klar› fliddet vard›r
ki (özellikle hemflirelerin di¤er hemflirelere, kad›n hekimlere, di¤er kad›n  çal›flanlara , kad›n hekimlerin ebe ve
hemflirelere, di¤er kad›n personellere, kad›n hastalara vb.) bu ayr› bir tart›flma konusudur. Bu durum daha da iç-
ler ac›s›d›r. Belki baflka bir platformda da kendi fliddetimizi tart›fl›r›z.

Kimin kime fliddet uygulad›¤›ndan daha da önemlisi fliddet nereden besleniyor? Niçin fliddet var? Bu sorulara ce-
vap verilirse insanlar› karfl› karfl›ya getirmeden yani yeni bir fliddet yaratmadan sorun daha iyi çözülebilir. Siz biz
demeden bunun bir insanl›k sorunu oldu¤unu anlarsak çözüm daha da kolay olacak. Çünkü sorunun temelinde
“güçler dengesi” yatmaktad›r. Güç neredeyse fliddet oradan do¤up yükseliyor.
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Sözlü Bildiri No: 1

ADIYAMAN ‹L‹NDE 15-49 YAfi ARASI KADINLARIN A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET KONUSUNDA GÖRÜfi-
LER‹ VE fi‹DDETE U⁄RAMA DURUMLARI

Ahsen fi‹R‹N, Filiz ÜLGER
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu 
ahsen.sirin@ege.edu.tr

Girifl

Aile içinde kad›n›n u¤rad›¤› fliddet,dünyan›n hemen her ülkesinde rastlanan ve rastlanma s›kl›¤› ile ters orant›l›
olarak DA d›flar›ya AZ yans›t›lan bir olgudur.Ancak ülkemizin kendine özgü koflullar›, di¤er ülkelere k›yasla bu
durumun daha az bilinir bir konu haline gelmesine neden olmaktad›r.

Amaç

Ad›yaman ‹linde 1 Nolu Toplum Sa¤l›¤› Merkezinde Aile Planlamas› birimine gelen 15-49 yafl aras› kad›nlar›n
aile içi fliddet konusunda (fiziksel,duygusal,ekonomik)görüflleri ve fliddete u¤rama durumlar›n›n incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma anketi, ilgili kurumlardan yaz›l› izin al›narak 20 Ocak -25 fiubat 2007 tarihleri aras›nda, araflt›rmac›-
lar taraf›ndan 150 gönüllü kad›nla yüz yüze görüflülerek uygulanm›flt›r.    

Bulgular

Kad›nlar›n %37.4’ü 20-29 yafl aras›nda,%84.7’si evli,%22.7’si ilkokul mezunu, %66.72si ev han›m›d›r. Kad›n-
lar›n %40 ‘› bekar iken fiziksel fliddet gördüklerini söylemifl, fliddet uygulayanlar %20 oran› ile baba, %8 oran›
ile kardefl, %5.3 oran› ile akraba olarak bildirilmifltir. Yak›nlar›ndan fliddet gören kad›nlar›n (60 kad›n) %12’si
fiziksel fliddet , %10.7’si duygusal fliddet, %9.3 ekonomik fliddet görmüfltür. “Eflinizin size k›zma nedenleri ne-
dir?” diye soruldu¤unda, yalan söyledi¤imde (%13.3), karfl› cinsle görüfltü¤ümde (%13.3), gezmeye gitti¤imde
(%20.7), cinsel iliflkiden kaçt›¤›mda (%22.0), yemek yapmad›¤›mda (%12.0) gibi yan›tlar verilmifltir. Kad›nlar›n
fiziksel fliddete yönelik görüflleri al›nd›¤›nda; %21.3’ü erkekler hapis cezas›na çarpt›r›lmal›, %22’si kad›nlar›n
meslek sahibi olmas›, %16’s› erkeklerin e¤itilmesi, %13.3’ünün kad›nlar›n e¤itilmesi, %14.7’si s›¤›nma evleri-
nin olmas›, %6’s› erkeklerin dövülmesi gerekir demifllerdir

Sonuç ve Öneriler

fiiddete u¤rayanlar yapacak fazla bir fley olmad›¤›na inanmaktad›r. Bu durum çaresizli¤in kabulü anlam›na  gel-
mekte ve fliddete u¤rayan›n pasif tutumuna yol açmaktad›r. Kad›nlar› anayasal haklar› konusunda bilgilendirmek
için en etkili yöntem televizyon kanallar›, yaz›l› bas›nd›r. Özellikle k›z çocuklar›na e¤itim ve meslek olanaklar›n›n
tan›nmas› için yap›lan çal›flmalar›n dahada yo¤unlaflt›r›lmas› önerilebilir.
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Sözlü Bildiri No: 2

E⁄‹T‹M, ‹fi VE GEL‹R KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET‹ ÖNLER M‹?

Fatma F‹DAN
Sakarya Üniversitesi ‹.‹.B.F. Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri
ffidan@sakarya.edu.tr

Kad›na yönelik aile içi fliddet; özel alana özgülü¤ü nedeniyle görmezden gelinen,  d›fl müdahaleden kaç›n›lmas›
gereken, aile mahremiyetinin derinlikli konular›ndan biri ve taraflar›n sorunu olarak görülmüfl olsa da, günü-
müzde sadece aile içi bir sorun de¤il, bir insan hakk› ihlali olarak ele al›nmaktad›r. Kad›na yönelik aile içi flid-
det sadece e¤itimsiz kad›n›n de¤il, yerleflim yeri, e¤itimi, gelir düzeyi ne olursa olsun her kad›n için farkl› dere-
ce ve biçimlerde ortaya ç›kabilen veya ç›kma olas›l›¤› olan bir olgudur.

Amaç

Bu çal›flmada; e¤itim, ifl ve gelir sahibi kad›nlar›n fliddetle karfl›laflma süreci, fliddetin nedeni, türü ve sonuçlar›
araflt›r›lm›flt›r. Özellikle e¤itim ve gelirin fliddeti önleyen bir olgu olup olmad›¤› ve etki biçimi sorgulanm›flt›r. 

Gereç ve yöntem

Çal›flma temelde kalitatif bir nitelik tafl›maktad›r. Araflt›rma yar› yap›land›r›lm›fl mülakat tekni¤i kullan›larak, ön
lisans ve üstü e¤itim düzeyine sahip, çal›flan ve kendisine fliddet uygulanan 50 kad›nla gerçeklefltirilmifltir. Arafl-
t›rman›n örneklemi incelendi¤inde, 20 ön lisans, 23 lisans, 4 yüksek lisans, 3 denek doktora e¤itimine sahip,
23 farkl› meslek grubundad›r. 41’i evli, 4’ü ayr› yaflayan, 3’ü boflanma sürecinde ve 1’i boflanm›flt›r. Yafl orta-
lamas› 34, ortalama çocuk say›s› ise 2’dir. 

Bulgular

Araflt›rmada, e¤itim ve çal›flma fliddeti engelleyen de¤il biçimini ve nedenini de¤ifltiren bir olgu olarak belirgin-
leflmifltir. 

• E¤itimsiz kad›n›n aksine çal›flan kad›n fliddetin daha çok fark›na varabilmekte, daha net fliddet tan›mlama-
s› yapabilmektedir. 

• fiiddete maruz kal›nca kendi yöntemleriyle çözmekte, daha az dillendirebilmekte, fliddete maruz kalman›n
y›k›c› boyutlar› daha fazla ancak daha k›sa süreli olmaktad›r. 

• Çal›flan kad›n da fliddetin her türü ile karfl›laflabilmektedir. S›ras›yla, psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekono-
mik fliddet ön plana ç›kmaktad›r. 

• Çal›flan kad›n›n fliddete u¤ramas›n›n belirgin iki nedeni tespit edilmifltir. Erke¤in yetersizlik hissi ve flidde-
tin kad›n› kontrol arac› olarak görülmesidir.

Sonuç

Kad›n› savunmas›z b›rakan toplumsal olgular karfl›s›nda güçlendiren e¤itim, ifl ve gelir gibi unsurlar›n fliddeti de
engellemesi beklenmektedir. Ancak her zaman mümkün olamamaktad›r. Sonuç olarak, e¤itimi ve gelir düzeyi
ne olursa olsun bireyselli¤ini vurgulu biçimde hissettiremeyen kad›nlar fliddete maruz kalmaktad›r.  
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AKADEM‹SYEN KADINLARIN GÖZÜNDEN KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET

P›nar ERBAY DÜNDAR, Sibel KALAÇA
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD 
pdundar@hotmail.com

Girifl ve Amaç

Kad›na yönelik fliddet (KYfi) yayg›n olarak görülen, önemli sa¤l›k sorunlar›na yol açan, toplumsal cinsiyet ay-
r›mc›l›¤›n›n bir nedeni olarak karfl›m›za ç›kan bir sorundur. Bu çal›flmada, bir grup akademisyen kad›n›n, kad›-
na yönelik fliddetin nedenlerine ve çözüm yollar›na iliflkin görüfllerinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Kantitatif ve kalitatif yöntemlerin birlikte kullan›ld›¤› bu araflt›rmaya, Celal Bayar ve Marmara Üniversitesi’nin
çeflitli fakülte ve yüksekokullar›nda görev yapan 114 akademisyen kad›n kat›lm›flt›r. Tan›mlay›c› bir çal›flmad›r.
KYfi’in tan›m›, risk gruplar›, nedenleri ve çözümlerine yönelik sorular içeren anket formu kapal› zarf ile kiflile-
re ulaflt›r›lm›fl ve kapal› zarf ile toplanm›flt›r. Ayr›ca, farkl› fakültelerde çal›flan 8 akademisyen ile derinlemesine
görüflme yap›lm›flt›r. Araflt›rmac›lar kendi üniversitesinden olmayan kiflilerle görüflmüfltür. Derinlemesine gö-
rüflme verileri çapraz çözümleme yap›larak tema analizi ile de¤erlendirilmifltir.

Sonuç

KYfi’i tan›mlamak üzere en s›k kullan›lan sözcükler “dayak”, “afla¤›lama-hakaret”, “cinsel taciz” dir. Düflük sos-
yoekonomik düzeydeki-çal›flmayan kad›nlar en s›k belirtilen risk grubu olmufltur (% 65.8). Akademisyenlerin
%16.7’si bütün kad›nlar›n risk alt›nda oldu¤unu belirtmifltir. E¤itimli kad›nlarda duygusal, e¤itimsiz ve çal›flma-
yan kad›nlarda fiziksel fliddet daha s›k olmak üzere, KYfi türünün kad›n›n statüsüne göre de¤iflece¤ini belirten-
lerin oran› %57.0’dir. KYfi’in en önemli nedeni olarak partnerle iliflkili faktörler ve kültürel altyap› gösterilmifl-
tir. Akademisyen kad›nlar›n %68.1’i kendisini KYfi aç›s›ndan risk alt›nda gördü¤ünü; %50.4’ü çevresinde flid-
dete u¤rayan kad›n oldu¤unu bildirmifltir.  KYfi’in önlenmesi ile ilgili en s›k yinelenen öneriler kad›n›n ve erke-
¤in e¤itimi, toplumda fark›ndal›k yarat›lmas› ve kad›n›n ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›d›r.
Derinlemesine görüflmede ortaya ç›kan genel öneriler, KYfi konusunun “fliddet” kapsam›nda ele al›nmas› ge-
rekti¤i ve KYfi ile mücadelede erkeklerin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› yönündedir. Bu çal›flma, farkl› üniversitelerden
kad›n ve erkek akademisyenlerle yinelenecektir.
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Sözlü Bildiri No: 4

‹ZM‹R TEPEC‹K E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹ AC‹L SERV‹S‹NE 2006 YILINDA
BAfiVURAN KADIN ADL‹ OLGULARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ersel SÖNMEZ, Yonca SÖNMEZ, Akça TOPRAK ERGÖNEN, Özge DUMAN AT‹LLA
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
yoncasonmez@yahoo.com

Amaç

Araflt›rman›n amac› ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil Servisi’ne 2006 y›l›nda baflvuran ve adli
olgu tan›s› alan kad›n hastalar›n de¤erlendirilmesidir.

Yöntem

Tan›mlay›c› çal›flmada ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne 01 Ocak-31 Aral›k 2006 tarihleri ara-
s›nda baflvuran ve raporlar› düzenlenen 18 yafl üstü 1070 kad›n olgu de¤erlendirilmifltir. Yafl, gelifl saati, olay›n
gerçekleflti¤i mevsim, travman›n nedeni ve yaralan›lan beden bölgesi, konsültasyon istenme durumu, travman›n
kiflinin yaflam›n› tehlikeye sokma durumu, k›r›k varl›¤›, yeri ve belirtilmiflse travmay› uygulayan kifli aç›s›ndan in-
celenmifl, SPSS 11.0 paket program›yla de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Yafl ortalamas› 35.1±13.8’di, %37.9’u 20-29 yafl grubundayd›. Hastaneye en yo¤un olarak 18.00-24.00 sa-
atleri aras›nda(%36.9), yaz mevsiminde(%30.1) baflvurulmufltu. Olgular›n %32.5’inde künt travma, %29.9’un-
da trafik kazas› ve %26.5’inde intihar giriflimi saptand›. Bunlar› s›ras›yla zehirlenmeler, kesici delici alet yaralan-
malar›, yüksekten düflme, ateflli silah yaralanmas›, ifl kazas› ve yan›k izliyordu. Hastalar›n %8.3’ünde geçirdikle-
ri travman›n yaflamsal tehlikeye neden oldu¤u belirtilmiflti. Olgular›n %72.6’s›nda konsültasyon istenmiflti. Trav-
matik lezyonu olan 753 olguda multipl yaralanmalar ilk s›radayd›(%45.8). Bunu bafl-boyun yaralanmalar› izle-
mekteydi(%26.7). Olgular›n %6.0’s›nda vücudun herhangi bir kemi¤inde ya da kemiklerinde k›r›k oldu¤u beliril-
miflti. Bunlar›n %31.3’ü alt ve %28.1’i üst ekstremite k›r›klar›yd›. ‹ntihar giriflimi olgular›n›n %92.9’u ilaç içmifl-
ti. 63 hastaya bir baflka kifli taraf›ndan fliddet uyguland›¤›, %66.7’sinde fliddet uygulayan kiflinin eflleri oldu¤u be-
lirtilmiflti. 

Sonuç ve Öneriler

Acil servise baflvuran kad›n hastalarda kad›na yönelik aile içi fliddet ak›lda tutulmal› ve uygun tedavi ve esenlen-
dirme yan›nda medikolegal de¤erlendirmeleri de yap›larak sa¤l›kl› yaflama haklar› korunmal›d›r. 

Anahtar kelimeler: Kad›n, adli olgu, acil servis, kad›na yönelik fliddet
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NAMUS/ONUR C‹NAYETLER‹N‹N BATI TOPLUMLARINDAK‹ GÖRÜNÜMÜ

Zeynep Burcu AKBABA
Ankara Barosu
zeynepburcuakbaba@gmail.com

Amaç

Namus / Onur cinayetlerinin yaln›zca co¤rafi, etnik veya dinsel olarak do¤u toplumlar›na has bir olgu olmad›-
¤›n›n örneklerle aç›klanmas› ve bu tür cinayetlere toplumun ve yarg› mekanizmas›n›n eril bak›fl aç›s›.

Gereç ve Yöntem

Bat› toplumlar›nda yaflanan, gündemi meflgul etmifl namus / onur cinayetlerinin yarg› kararlar› ve topluma yan-
s›y›fl biçimleri çerçevesinde incelenmesi.

Bulgular

Farkl› ülkelerde de¤iflik isimlerde de olsa namus / onur cinayeti olgusu varl›¤›n› hissettirmekte ve kad›nlar üze-
rinde gerek psikolojik olarak ve gerekse de fiziksel olarak etkisini göstermektedir. Kad›n›n yaflam›na nas›l yön
verece¤ine iliflkin tasarruf yetkisinin bulunmad›¤›na dair alg›s›, onu toplum içinde daha sinik ve bafl›na gelebile-
cek muhtemel olaylar karfl›s›nda sessiz kalmas›na yol açmaktad›r. Öte yandan tersi durumlarda yani kad›n›n ken-
di hayat›yla ilgili karar alma sürecini kendisinin belirlemesi halinde ölüme kadar varabilecek fiziksel sonuçlarla
da karfl›laflabilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Küresel bir problem olan kad›na yönelik fliddetin görünümlerinden biri olan namus veya onur cinayetlerinin sa-
dece bir co¤rafi alanla veya bir dinle ya da etnik grupla s›n›rl› de¤ildir. Sadece belli bir din, etnik grup veya co¤-
rafi bölgenin suçlanmas› kad›na yönelik fliddetin çeflitli görünümlerini bar›nd›ran ülkeler için kendi sorunlar›n›
görmezden gelme sonucunu do¤urabilir. Kad›n›n varl›k sebebinin ancak efli, sevgilisi veya ailesi olabilece¤i flek-
lindeki erkek egemen bask›c› zihniyetin veya yans›malar›n›n hakim oldu¤u gelenekçi toplumlarda bu tür cinayet-
lere veya intiharlara rastlanmaktad›r. An›lan gelenekçili¤in afl›lmas› için kad›n›n sosyal yaflam›n tüm alanlar›nda
etkin bir flekilde yer almas›, eril düflünce yap›s›na sahip erkek ve kad›nlar›n e¤itimi ve kad›nlar›n ekonomik ba-
¤›ms›zl›¤›na kavuflmas› önem tafl›maktad›r. 
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Sözlü Bildiri No: 6

ANKARA’DA B‹R SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN 15-64 YAfi ARASI EVL‹ K‹fi‹LER‹N EfiLER
ARASI fi‹DDET HAKKINDAK‹ B‹LG‹ VE GÖRÜfiLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 

Funda SEVENCAN, Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Ayfle AKIN
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
fundasevencan@yahoo.com

Amaç

Bu araflt›rma bir sa¤l›k oca¤›na baflvuran 15-64 yafl aras› evli kiflilerin toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› hakk›ndaki
görüfllerini ö¤renmek, ailelerinde efl fliddeti görülme s›kl›¤›n› saptamak ve aile içinde efle yönelik fliddet ile ilgili
baz› görüfllerini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki bu çal›flman›n verileri, Ankara Keçiören fienlik Sa¤l›k Oca¤›na 7-13 A¤ustos 2007 tarihleri
aras›nda baflvuran ve araflt›rmaya dahil edilme kriterlerine uyan 204 kifli ile yüz yüze görüflülerek toplanm›flt›r.
Veriler 39 soruluk bir anket formu arac›l›¤› ile elde edilmifltir. Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve aile içi fliddet ile
ilgili görüfl ve tutumlar oluflturulan iki ayr› grup önerme ile de¤erlendirilmifl, gelifltirilen bileflik indekslerden al›-
nan toplam puanlar hesaplanm›flt›r. Olumlu görüfl ve tutumlar› olan kifliler daha yüksek puan alm›flt›r (S›ras›yla
al›nabilecek en küçük-en büyük puanlar: 0-8/0-17). 

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n %66,7’si kad›nd›r ve bu kad›nlar›n %27,2’si eflinden fiziksel, %52,2’si duygusal, %12,5’i ekono-
mik, %1,5’i ise cinsel fliddet gördü¤ünü ifade etmifltir. Kad›nlar›n %44,9’u çocuklu¤unda fiziksel, %44,1’i duy-
gusal, %7,4’ü ekonomik fliddet görmüfltür. Çocuklu¤unda fiziksel fliddet gören kad›nlar›n efllerinden fiziksel flid-
det görme yüzdesi daha fazlad›r (p=0,01). Fiziksel fliddete maruz kalma yüzdesi ekonomik durumunu kötü ola-
rak tan›mlayan ve 18 yafl›ndan önce evlenen kad›nlarda en yüksektir. Kad›nlarda ö¤renim düzeyi düfltükçe fizik-
sel fliddete maruziyet artmaktad›r (p=0,000).

Toplumsal cinsiyet ve aile içi fliddet ile ilgili indekslerden erkeklerin ald›¤› puanlar›n ortalamas› 3,55, kad›nlar›n
ki ise 3,64 olarak hesaplanm›flt›r. Ö¤renim durumuna göre en yüksek puan› lise ve üzeri okul mezunlar› alm›fl-
t›r (erkek:5,44, kad›n:5,76). Tutum sorular›ndan al›nan ortalama puanlar ise erkeklerde 9,8, kad›nlarda ise
10,5’tir. 

Sonuç ve Öneriler

Aile içi fliddetin bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤unun topluma benimsetilmesi ve çözüm için multi disipliner yakla-
fl›mlar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Aile içi fliddete u¤rayan kiflilerin ço¤unlukla kad›n olmas› nedeniyle kad›n-
lar aleyhine olan toplumsal cinsiyet eflitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas›na yönelik çabalar art›r›lmal›d›r. 
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ÇATIfiMALARIN ÇÖZÜMÜNE YAKLAfiIM ÖLÇE⁄‹’N‹N ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹NDE GEÇER-
L‹K VE GÜVEN‹RL‹K ÇALIfiMASI

Y›lda Arzu ABA, Özen KULAKAÇ 
Uflak Üniversitesi Uflak Sa¤l›k Yüksekokulu
yildaarzu@yahoo.com

Amaç

Bu araflt›rmada, flört eden üniversite ö¤rencilerinde fliddet ve yaralanma durumunu belirlemeye yönelik “Çat›fl-
malar›n Çözümüne Yaklafl›m Ölçe¤i’nin (The Revised Conflict Tactics Scales (CTS 2) Türkçe formunun geçer-
lik ve güvenirli¤i yap›lm›flt›r. 

Yöntem

Araflt›rman›n örneklemini 624 Akdeniz Üniversitesi ö¤rencisi oluflturmufltur. Veriler:1) Sosyo-Demografik soru
formu, ve 2) Çat›flmalar›n Çözümüne Yaklafl›m Ölçe¤i (CTS 2) kullan›larak toplanm›flt›r. CTS 2; Uzlaflmay› sor-
gulayan 12, Psikolojik fliddeti sorgulayan 16, Fiziksel fliddeti sorgulayan 24, Seksüel fliddeti sorgulayan 14, Ya-
ralanma boyutunu sorgulayan 12 olmak üzere 5 alt ölçek ve 78 maddeden oluflmaktad›r. CTS 2’nin geçerlik ve
güvenirli¤inin saptanmas›nda Kendall ‹yi Uyuflum Katsay›s›, Alt-Üst Grup Ortalamalar›, Test-retest Yöntemi,
madde analizleri ve Cronbach alfa katsay›s› analiz yöntemleri kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Kendall ‹yi Uyuflum Katsay›s› analizi sonucunda(p>0,05) kapsam geçerli¤i oldu¤u saptanan CTS 2’nin, madde
analizlerinden Alt-Üst Grup Ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufl olup iç ölçüt ge-
çerli¤inin yüksek oldu¤u saptanm›flt›r (t=-5,61, p=0,00; t=-5,49, p=0,00). CTS 2’nin iç tutarl›l›k güvenirlilik
kat say›s› ölçe¤in tümü için ileri derecede (_ = 0,92), her bir alt ölçek için (_ = 0,76 – 0,89 aras›nda) ise ol-
dukça güvenilir bulunmufltur. Ölçe¤in madde toplam puan korelasyonlar› 0,12 ile 0,56 aras›nda da¤›l›m göster-
mifltir. De¤eri 0,20’nin alt›nda olan 9 maddenin ç›kar›lmas›n›n, ölçe¤in güvenirlik katsay›s›n› etkilenmedi¤inin
görülmesi üzerine hiçbir madde ölçekten ç›kart›lmam›flt›r. Test-retest yönteminde, iki uygulamadan elde edilen
puan ortalamalar›n›n korelasyonu istatistiksel olarak (p<0.01) anlaml›, ölçek zamana karfl› tutarl›d›r.

Sonuç ve Öneriler

Bu çal›flmada CTS 2’nin Türkçe formunun oldukça yeterli güvenirlik ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme
arac› oldu¤u saptanm›flt›r. CTS 2 ölçe¤inin, daha genifl ve farkl› örneklemlerde ve farkl› yafl gruplar›nda geçer-
lik ve güvenirli¤inin test edilmesi önerilir.
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Sözlü Bildiri No: 8

SA⁄LIK ÇALIfiANLARI fi‹DDETE VE KONUYA ‹L‹fiK‹N ROLLER‹NE YÖNEL‹K NE DÜfiÜNÜYOR,
NE YAPIYOR? 

Özlem Ç‹FTÇ‹ ERSOY, Hatice YILDIZ ERYILMAZ
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
ociftci@yeditepe.edu.tr

Dünyada birçok ülkede kad›nlar fliddete u¤rarken, net olmamakla birlikte ülkemizde kad›nlar›n % 88,2’ sinin bir
fliddet ortam›nda yaflad›¤› bildirilmektedir, fliddet kad›n nüfusunun önemli bölümünde yayg›n sa¤l›k sorunlar›na
neden olmaktad›r. Kad›na yönelik fliddetin önlenmesi, saptanmas›, bildiriminde önemli rolü olan sa¤l›k çal›flan-
lar› da fliddete u¤rayan kad›nlarla karfl›laflmaktad›r.

Amaç

Bu çal›flma; sa¤l›k çal›flanlar›n›n kad›na yönelik fliddete ve konuya iliflkin rollerine yönelik bilgi, düflünce ve far-
k›ndal›klar› ile yapt›klar› giriflimlerin belirlenmesi amac›yla planlan›p gerçeklefltirilmifltir.

Gerç ve Yöntem

Tan›mlay›c› ve kesitsel olarak planlanan çal›flma ‹stanbul ili Anadolu yakas›ndaki bir hastanede uygulanm›flt›r.
Çal›flman›n örneklemini; bu kurumda hizmet veren ve çal›flmaya kat›lmaya gönüllü 150 sa¤l›k çal›flan› olufltur-
mufltur. Veriler; araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan 32 soruluk anket formu ile gizlilik esas›na uyularak elde
edilmifl, uygun istatistiksel yöntemle de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Çal›flma kapsam›na al›nan sa¤l›k çal›flanlar›n›n yafl ortalamalar›n›n 30.09+8.1 oldu¤u, yar›dan fazlas›n›n (%70)
kad›n, %52.7’sinin hemflire, %30.7’sinin ise hekimlerden olufltu¤u görülmüfltür. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n, %96.7’si-
nin öncelikle “tokat atma vurma, dövme” yi fliddet davran›fl› olarak belirtti¤i ve %63.3’nün fliddetin hakl› nede-
ni olamayaca¤›n› düflündü¤ü, %99.3’nün de kad›na yönelik fliddetin kad›n sa¤l›¤›n› olumsuz etkiledi¤ini ifade et-
ti¤i saptanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n fliddet ma¤durlar›n› en fazla polis, karakol, hastane gibi yerlere yönlendirdikleri,
s›¤›nma evi olarak ço¤unlukla Mor Çat›’y› bildikleri tespit edilmifltir. 

Sonuç ve Öneriler

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddet, de¤erlendirilmesi ve s›¤›nma evi, sosyal hizmetler gibi yönlendirilebilecek kurumlar
hakk›nda e¤itimlerin artt›r›lmas› düflünülmüfltür. 

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Sözlü Bildiri No: 9

fi‹DDETE MARUZ KALMIfi KADIN ‹LE SA⁄LIK PERSONEL‹ ‹LET‹fi‹M‹N ÖNEM‹

Nesibe ÜZEL, Gülten YAZICI, Ayfer B. AVfiARO⁄LU, Havva ÖZDEN
Çankaya Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› Öveçler Sa¤l›k Oca¤›
nesibeyar@hotmail.com

Amaç

‹letiflim, karfl›l›kl› bilgi al›flverifli amac›na yönelik en önemli insanl›k etkinli¤idir. Sa¤l›k personelinin fliddete ma-
ruz kalm›fl kad›nla iletiflimin sa¤lanmas›, ilerde oluflabilecek daha kötü sonuçlar›n önlenmesi aç›s›ndan önemli bir
aflamad›r.Kad›n›n yaflad›¤› fiziksel travmadan çok daha a¤›r düzeyde psikolojik olarak yaflad›¤› travma d›fl dün-
yayla olan iliflkisinin sa¤l›kl› olabilmesini engellemektedir. Bu yüzden kad›n hastaya yaklafl›mda ilk aflamada ile-
tiflim kurabilmek en önemli ad›m› oluflturmaktad›r.

Yöntem 

Derleme

Bulgular

Sa¤l›k çal›flanlar› kad›nlara maruz kald›klar› fliddet olgusu hakk›nda ço¤u zaman soru sormazlar; çünkü kendile-
rini kurban›n ihtiyaçlar›na cevap vermede haz›rl›ks›z görmektedir. Sa¤l›k personeli, t›bbi tedavi sa¤layabilir, psi-
kolojik dan›flmanl›k yapabilir, yaralanmalar› belgelerle tespit edebilir ve söz konusu kiflileri yasal yard›m ve des-
tek hizmetlerine yönlendirebilir.Fiziksel incinmeler istismar›n en yayg›n görülen belirtileri de¤ildir daha yayg›n
görülen bir belirti, görünürde bir fiziksel neden olmaks›z›n kronik yorgunluk flikayetleridir.Sa¤l›k çal›flanlar› aile
içi fliddet olgular›n› saptamak için istismar hakk›nda soru sormal›d›r,stratejik tarama yapmal›d›r yaflad›¤› yerde
bulunan kaynaklar› ö¤renip hizmetlere ulaflmas›n› kolaylaflt›rmal›d›r.Düzenli olarak görülen hastalarda, aile içi
fliddet hakk›nda sorular yöneltilmesi için bir hat›rlatma sistemi gelifltirmek önemli bir yaklafl›md›r.

Sonuç ve Öneriler

Temel sa¤l›k hizmeti sunan sa¤l›k ocaklar›, cinsiyete dayal› fliddeti teflhis etmek konusunda önemli bir ifllev gör-
mektedir, çünkü bu birimler Türkiye’de di¤er pek çok ülkede oldu¤u gibi fliddete maruz kalan kad›nlar›n yard›m
alabilece¤i ilk basamak sa¤l›k hizmeti sunulan yerlerdir. Sa¤l›k hizmeti sunanlar cinsiyete dayal› fliddet konusun-
da hem sorumluluk hem de imkan sahibidirler. Bu birimlerde çal›flan sa¤l›k personeli, kad›nlarla sürekli iletiflim-
leri sayesinde, ma¤durlar için bir destek ve sevk mercii olabilmektedir. Etkin flekilde konunun üzerine gidilmesi-
nin önünde duran en büyük engellerden biri sa¤l›k çal›flanlar›n›n teknik yetersizli¤i, kültürel kal›p yarg›lar ve
olumsuz toplumsal tutumlard›r.
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Sözlü bildiri no:10
NAMUS ADINA ‹fiLENEN C‹NAYETLER 

Leylâ PERV‹ZAT
Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
leylapervizat@yahoo.com

Amaç

Bu tebli¤in amac› uluslar aras› hukukun insan haklar› alan›nda yarg›s›z infaz türü olarak kabul etti¤i namus cina-
yetleri ve namus kavram› konular›n› disiplinler aras› bir aç›dan incelemedir. 

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma literatür analizi (contextual analysis), 200 kadar hukuki karar›n incelenmesi ve birebir görüflmelerden
oluflmaktad›r. Birebir görüflmelerde hukuk sisteminde çal›flanlar, ma¤dur kad›nlar, sivil toplum örgütlerinde ça-
l›flan erkekler ve kad›nlar, polisler ve benzeri kiflilerle görüflülmüfltür. Araflt›rmada toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›
çerçevesinde feminist araflt›rma yöntemleri ve antropolojik araflt›rma yöntemlerine de a¤›rl›k verilmifltir. 

Sonuç

Türkiye kamuoyundaki namus cinayetlerine yönelik tüm ilgiye ve son dönemde yap›lan tüm düzenlemelere kar-
fl›n namus cinayetleri sona erdirilmemifltir/erdirilememifltir. Çözüm toplumsal cinsiyet aç›s›ndan hem kad›nl›k
hem erkeklik kavramlar›n›n sorgulanmas› ve flekillenmesi, yani yayg›n eril düzenin dönüflüm geçirmesiyle müm-
kündür. Bu bak›fl aç›s›ndan yola ç›karak alternatif erkeklik modelleri çözümün bir parças› olarak alg›lanmakta-
d›r. Bu alternatif erkeklik modellerini oluflturma yolunda nelerin göz önünde tutulmas› gerekti¤i irdelenecektir.
‹sveç’te fieref Kahramanlar› olarak bilinen ve genç Müslüman göçmen erkekler taraf›ndan kurulan oluflum ör-
nek model olarak bu cinayetlerin ortadan kald›r›lmas› yolunda desteklenmesi gereken bir giriflim olarak ele al›n›p
sunulacakt›r.
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GEBEL‹KTE fi‹DDET VE BENL‹K SAYGISI

Güliz ONAT BAYRAM
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksekokulu
gulizonat@mynet.com, gulizonat@hotmail.com

Amaç

Bu çal›flma, kad›nlar›n gebelik döneminde fliddete maruz kalma durumlar›n›n belirlenmesi, fliddet görme ile ben-
lik sayg›s› aras›ndaki iliflkinin ortaya ç›kar›lmas› amac›yla planlanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Çal›flma Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› ‹stanbul’da bulunan bir do¤um evinde gebe poliklini¤ine baflvuran kad›nlar ara-
s›nda çal›flmaya kat›lmay› kabul eden ve bilinen herhangi bir psikiyatrik bozuklu¤u olmayan 164 gebeye, özel
olarak haz›rlanm›fl bir ortamda araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen “tan›t›c› bilgi formu” ve “Coopersmith Benlik
Sayg›s› Ölçe¤i” kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. Tufan ve Turan taraf›ndan dil geçerlili¤i yap›lan ölçek, 25 mad-
delik olup, elde edilen toplam puan 0-100 aras›nda de¤iflmektedir. Ölçekten al›nan puan›n artmas›, benlik say-
g›s›n›n yüksek oldu¤unu gösterir. Verilerin de¤erlendirilmesinde say›sal ve yüzdelik da¤›l›m, Mann-Whitney ve
Wilcoxon testleri kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Kad›nlar›n yafl ortalamas› 26,35±5,10,  ortalama e¤itim süreleri 6,28±3,72 y›ld›r. Ortalama 32,20±9,23 haf-
tal›k gebe olan kad›nlar›n %2,8’i gebe kalmaya ve sürdürmeye isteksiz olduklar›n›, %16,5’i fliddete maruz kald›-
¤›n›, %44’ü “flu anki partneri” taraf›ndan fliddet gördü¤ünü bildirmifltir. Gebe kad›nlar›n benlik sayg›s› ölçe¤in-
den ald›klar› puan ortalamas› 68,81±15,51’dir. fiiddet gören gebe kad›nlar›n benlik sayg›lar›n›n fliddet göreme-
yen gebe kad›nlara k›yasla daha düflük oldu¤u belirlenmifltir (U:1171,000, Z:-3,020, p:0,003). fiiddet gören ve
görmeyen kad›nlar aras›nda yafl, e¤itim düzeyi, meslek, medeni durum gibi özellikler aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k
bulunmazken, ekonomik durum (p:0,04) ve düflük say›s›nda (p:0,008) ileri derecede anlaml› farkl›l›klara rastlan-
m›flt›r. Antenatal kontrol say›s› ile fliddet varl›¤› aras›nda ise anlaml› fark bulunamam›flt›r (p:0,21). 

Sonuç

Kad›nlar›n gebelik döneminde fliddete maruz kald›¤› ve bu durumun benlik sayg›lar›n› olumsuz yönde etkileyen
bir faktör oldu¤u belirlenmifltir. Gebelik süresince maruz kal›nan fliddetin baz› komplikasyonlara yol açmas› ne-
deniyle, tüm gebe kad›nlar fliddete maruz kalma  aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelikte fliddet, benlik sayg›s›
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Sözlü Bildiri No: 12

KAYITLARA YANSIYAN KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET OLGULARININ BEL‹RLENMES‹

Nursel KAYA, Nülüfer ERB‹L
Ordu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
nilufererbil@mynet.com

Amaç

Bu araflt›rmada Ordu ili Emniyet Müdürlü¤ü kay›tlar›na geçen kad›na yönelik fliddet olgular›n›n  belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rman›n evrenini ve örneklemini 2006-2007 y›l›nda Ordu ili Emniyet Müdürlü¤üne, fiziksel ve psikolojik
fliddet görmeleri flikayeti ile yaz›l› olarak baflvuran ve kay›tlara geçmifl 233 kad›n oluflturmufltur. Araflt›rma ön-
cesinde, araflt›rman›n yap›labilmesi için  Ordu Valili¤inden ve Emniyet Müdürlü¤ünden yaz›l› izin al›nm›flt›r. Arafl-
t›rman›n verileri ilgili kurumun kay›tlar›ndan elde edilmifltir. Kay›tlar›n incelenmesi sonucunda, sadece fliddet ol-
gusu nedeniyle baflvuran kad›nlar›n say›s›na ulafl›labilmifltir. Veriler s›kl›k olarak belirtilmifltir.  

Bulgular

Araflt›rmada kay›tlarda yer alan bilgilerin oldukça s›n›rl› olmas› nedeniyle sadece kad›nlar›n yafllar› ve gördükle-
ri fliddet türüne ait bilgiler al›nm›flt›r. Fiziksel ve psikolojik fliddet nedeni ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiube Mü-
dürlü¤üne baflvuran;  18 yafl alt›nda olan 8 kad›n›n yaz›l› baflvuru yapt›¤›, 18 yafl üstünde ise 225 kad›n›n yaz›-
l› baflvuru yapt›¤› belirlenmifltir. 

Sonuç

Kay›tlara yans›yan  kad›na yönelik fliddet hakk›nda, elde edilen bulgular buzda¤›n›n sadece suyun üzerinde gö-
rünen yüzünü yans›tmaktad›r. fiiddet gören kad›nlar›n ço¤u flikayetçi olmamakta, flikayetçi olanlar›n önemli bir
bölümü de flikayetlerinden vazgeçmektedir.  Kad›na yönelik fliddetin gerçek boyutunu gösteren kesin istatistik-
sel veriler yeterli olmamakla birlikte, bu durumun önemli bir sosyal ve sa¤l›k sorunu oldu¤u aç›kt›r. Bu neden-
lerle, bu olgulardan daha kapsaml› bilgi al›nmas› ve kay›tlara yans›mayan kad›na yönelik fliddetin tespiti için ge-
nifl çapl› araflt›rmalar yap›lmas›, önlemlerin planlanarak ifller hale getirilmesi gereklidir. 
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KADIKÖY’DE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET‹N ÖNLENMES‹ PROJES‹

‹nci USER, Meziyet MOZAKO⁄LU, Feride GÜNER‹, Aylin AKPINAR, Zeynep BEfiPINAR, 
Belk›s KÜMBETO⁄LU
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
eyuser@superonline.com

Amaç

Bu sunumda Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Kad›köy Belediyesi taraf›ndan yürütülmekte olan bir
proje hakk›nda bilgi verilecektir. Avrupa Birli¤i’nce desteklenen  projenin amac› Kad›köy ‹lçesi’nde fliddet gören
kad›nlar için bir destek a¤› oluflturmakt›r.

Yöntem

fiiddet gören kad›nlar›n muhatap olacaklar› kifli ve kurulufllar›n (Aile dan›flma merkezlerinin görevlileri, polisler,
belediye zab›ta memurlar›, sa¤l›k personeli, aile mahkemeleri, muhtarlar, din görevlileri, nüfus müdürlü¤ü, SHA-
ÇEK vd) fliddet, toplumsal cinsiyet iliflkileri, fliddet ma¤durlar›yla iletiflim ve kad›nlar›n 4320 say›l› kanun çerçe-
vesinde elde etti¤i olanaklar kapsam›nda bilgilenmelerini ve duyarl›l›klar›n›n yükselmesini hedefleyen bir e¤itim
program›, broflür vd bas›l› malzemeler ve destek a¤› karar vericileri ile uygulamac›lar›n›n kat›larak gerçek olgu-
lar üzerinde tart›flt›¤› bir dizi atölye çal›flmas› projenin bafll›ca ürünleridir. Atölye çal›flmalar› tamamland›ktan son-
ra, kat›l›mc›lara uygulanan derinlemesine görüflmelerle bir de de¤erlendirme çal›flmas› yap›lacakt›r. Projenin ta-
mamlanma tarihi A¤ustos 2008’dir.

Bulgu ve Öneriler

Sunumda proje tan›t›ld›ktan sonra, bu tür çal›flmalar›n yöntem sorunlar›, uygulama sürecinde edindi¤imiz dene-
yimler ba¤lam›nda tart›flmaya aç›lacakt›r. Bir çok kifli ve kuruluflun kat›l›m›n› esas alan bu tür çal›flmalar›n plan-
lanmas›nda hangi yöntemler ve bak›fl aç›lar› öncelikli olmal›d›r? Bu tür projelerin kapsam›na al›nacak gruplar
hangi ölçütlere göre belirlenmelidir? Proje kapsam›na al›nan kifli ve kurulufllar›n çal›flma içindeki yerlerini ve rol-
lerini tam olarak kavramalar› ve projenin hedeflerini benimseyerek verimli bir iflbirli¤ine girmeleri nas›l sa¤lana-
bilir? Projelerin yaz›m aflamas›nda uygulaman›n karfl›laflabilece¤i sorunlar ne ölçüde öngörülebilir ve hangi ko-
laylaflt›r›c› stratejiler gelifltirilebilir? Toplumun farkl› kesimlerini ve farkl› bilim/meslek dallar›n› eflgüdüm ve iflbir-
li¤i içine sokmas› gereken projelerde yöntemsel ba¤daflma kadar zorlu bir mesele olan etik uzlaflma nas›l ger-
çeklefltirilebilir? Bu sorular çerçevesinde, benzer projeler gerçeklefltiren meslektafllar›m›zla bilgi ve deneyim pay-
lafl›m›n› amaçlamaktay›z.
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Sözlü Bildiri No: 14

KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET DAVRANIfi SIKLIKLARINI BEL‹RLEMEYE YÖNEL‹K B‹R ÖLÇEK
GEL‹fiT‹RME ÇALIfiMASI

Aynur UYSAL, Derya fiaflmaz KAYLI
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu, Hemflirelik Bölümü, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
aynur.uysal@ege.edu.tr 

Amaç

Bu çal›flma, kad›na yönelik fliddet davran›fl s›kl›klar›n› belirlemeye yönelik gelifltirilen “Kad›na Yönelik fiiddet
Davran›fllar› Ölçe¤i” (KYfiDÖ)’nin geçerlik ve güvenilirli¤ini incelemek üzere gerçeklefltirilmifl metodolojik tipte
bir araflt›rmad›r.

Gereç ve Yöntem

Ölçek, araflt›rmac›lar taraf›ndan kad›na yönelik fliddet konusu ile ilgili literatürden  yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Her bir ölçek maddesi, 5’li dereceleme ifadeleri ile  de¤erlendirilmifltir. Veriler Gültepe Semti’nde 410 hanede
yaflayan evli kad›nlardan 15 Ocak-15 Mart 2006 tarihleri aras›nda yap›lan yüz yüze görüflme yöntemi ile top-
lanm›flt›r. 

Bulgular

KYfiDÖ’nin geçerlik çal›flmas›nda ölçe¤in içerik geçerli¤i ve yap› geçerli¤i kullan›lm›flt›r. Ölçe¤in içerik geçerli-
¤i kapsam›nda aile içinde kad›na yönelik fliddet davran›fllar›n› içeren 67 maddeden oluflan form kad›n araflt›rma-
lar› konusunda çal›flan alt› uzman›n görüflüne sunularak ço¤ul uzman görüflüne dayal› içerik geçerlili¤i uygulan-
m›flt›r. Uzmanlar›n maddelerle ilgili önerileri aç›k uçlu geri bildirimler fleklinde al›nm›flt›r. Uzmanlardan gelen
öneriler do¤rultusunda ölçek maddelerinde gerekli düzenlemeler yap›lm›fl ve ölçekten 16 madde ç›kar›lm›flt›r. Öl-
çek son flekli ile  41 maddeden oluflmaktad›r. Ölçe¤in yap› geçerli¤ini de¤erlendirmede Varimax Rotasyonu
ile temel bileflenler faktör analizi kullan›lm›flt›r. KYfiDÖ’nin faktör modeline uygun olup olmad›¤› konusunda ka-
rar verebilmek için önce de¤iflkenler aras› korelasyon matrisi elde edilmifl ve bu matriste  yer alan her bir de¤ifl-
ken “en az” bir de¤iflken ile r=0.35’den daha büyük (p <0.05) korelasyon katsay›s› ile iliflkili olmas› koflulu aran-
m›flt›r. ‹kinci olarak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)’in örnekleme yeterlili¤i ölçüsüne bak›lm›flt›r. KMO’in örnekleme
yeterlili¤i ölçüsü=0.89 ve Barlett’in Küresellik Testi Ki-Kare= 10044,67; Serbestlik Derecesi DF=820
(p=0.000) bulunmufltur. KMO ölçüsü 0.50 ve alt›na düfltü¤ünde de¤iflkenlere faktör analizi uygulamas› öneril-
memektedir. Bu çal›flmada KMO ölçüsü=0.89 oldu¤undan dolay› çal›flman›n verileri faktör analizi için uygun
olarak de¤erlendirilmifltir. Üçüncü olarak örneklem büyüklü¤ünün analize uygun olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Örneklem büyüklü¤ü faktör analizi için önemlidir. Ölçek çal›flmalar›nda geçerlik-güvenilirlik s›namas› için örnek-
lem hacminin ölçek-madde say›s›n›n 5-10 kat› olmas› uzmanlar taraf›ndan önerilmektedir. Çal›flmam›zda örnek-
lem say›s› ölçek madde say›s›n›n (41 madde) 10 kat› olarak al›nm›fl ve 410 kad›na ulafl›lm›flt›r. Ölçe¤e uygula-
nan faktör analizi sonucunda 41 madde üzerinden 5 faktör elde edilmifltir. Ölçe¤in güvenilirlik çal›flmas› için
Cronbach Alpha iç tutarl›l›k analizi ve Split Half iki yar› tutarl›l›¤› analizi uygulanm›flt›r. Yap›lan analizler sonu-
cunda ölçe¤in iç tutarl›l›k güvenilirlik katsay›s›n› gösteren Cronbach Alpha katsay›s› 0.915 olup yeterli düzeyde
bulunmufltur ve maddeler birbirleriyle yüksek iliflki göstermektedir . Ölçe¤in yar› test güvenilirlik sonuçlar›na gö-
re; birinci yar›n›n (21 madde) Alpha katsay›s› 0.87 ve ikinci yar›n›n (20 madde) Alpha katsay›s›  0.86, ölçe¤in
Spearman-Brown katsay›s› 0.81 ve Guttman Split-Half katsay›s› 0.78 olarak bulunmufltur. Bu sonuçlar ölçe¤in
iç tutarl›l›¤a sahip, güvenilir bir ölçek oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç

KYfiDÖ’nin kad›na yönelik fliddet davran›fl s›kl›klar›n› belirlemek aç›s›ndan geçerli ve güvenilir bir ölçek oldu¤u
söylenebilir.
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SA⁄LIK ÇALIfiANI, POL‹S VE Ö⁄RETMENLER‹N A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET OLGULARINA
YAKLAfiIMINA YÖNEL‹K E⁄‹T‹M PROGRAMININ ETK‹L‹L‹⁄‹ 

Aynur UYSAL, Leyla BAYSAN ARABACI
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemflireli¤i  AD  ‹zmir
baysanarabaci@hotmail.com

Amaç

Aile içi fliddet(A‹fi), çok yayg›n oldu¤u halde en fazla gizlenen, müdahale edilmedi¤inde nesilden nesile aktar›lan
evrensel ve sosyal  bir problemdir. Bir insan haklar› ihlali olan aile içi her türlü fliddet önlenmedikçe, toplumla-
r›n tam sa¤l›¤a ulaflmas› olanaks›z görünmektedir. Sadece maruz kalan›n de¤il, tüm toplumun olumsuz etkilen-
di¤i bu problemi önlemede,  toplumun tüm kurum ve kurulufllar›na önemli görevler düflmektedir. Bu çerçevede,
çal›flmada, A‹fi aç›s›ndan riskli bir bölge olan Gültepe’de çal›flan sa¤l›k çal›flanlar›na (hekim, ebe, hemflire, difl
hekimi, sa¤l›k memuru), polislere ve ö¤retmenlere yönelik verilen “aile içi fliddeti erken saptama ve dan›flman-
l›k sa¤lama” konusundaki e¤itimin etkilili¤ini de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Yar› deneysel tipteki araflt›rma, May›s-Haziran 2006 tarihleri aras›nda, Gültepe bölgesinde çal›flan 203meslek
çal›flan› (sa¤l›k çal›flan›=36 (hekim(16), ebe(14), hemflire(4), difl hekimi(1), sa¤l›k memuru(1)), polis=27 ve
ö¤retmen=140) ile yürütülmüfltür. Veriler, gerekli izinler al›nd›ktan sonra, 2 anket formunun e¤itim öncesi ve
e¤itim sonras›nda uygulanmas›yla toplanm›flt›r. Veriler, say›-yüzde da¤›l›mlar›, iki efl aras›ndaki fark›n önemlilik
testi ile de¤erlendirilmifltir.

Bulgular ve Sonuç

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yafl ortalamas› 36.31±5.02, ö¤retmenlerinki  34.80±6.45 ve polislerinki 36.37±5.37’dir.
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n  %69.4’ü, ö¤retmenlerin %67.9’u polislerin ise, tamam›(%100) erkektir. Sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n %66.7’si, ö¤retmenlerin %78.6’s› ve polislerin ise %92.6’s› çal›flma yaflamlar› boyunca en az bir kez A‹fi
olay› ile karfl›laflt›klar›n› ve A‹fi olay› ile karfl›laflan sa¤l›k çal›flanlar›n›n %65’i, ö¤retmenlerin %49’u ve polisle-
rin %4.2’si karfl›lafl›lan fliddet olay› karfl›s›nda “herhangi bir fley yapmad›¤›n›” belirtmifllerdir. E¤itime kat›lan
tüm meslek gruplar›n›n e¤itim sonras› bilgi puan ortalamas› e¤itim öncesine göre yüksek bulunmufltur. Yap›lan
analizlerde sa¤l›k çal›flanlar› ve ö¤retmenlerin e¤itim öncesi-e¤itim sonras› bilgi puanlar› aras›ndaki fark istatis-
tiksel olarak anlaml› bulunurken (tsa¤l›k=13.928,p<0.01, tö¤retmen=17.346,p<0.01), polisler için anlaml› bu-
lunmam›flt›r (tpolis=0.535, p>0.05). Sonuç olarak, tüm meslek grubu çal›flanlar› yaflamlar›nda en az bir kez de
olsa A‹fi olgusu ile karfl›laflmaktad›r. Gerek aile içi fliddet olgusuna nas›l müdahale edecekleri konusundaki bilgi-
lerinin yetersiz olmas›, gerekse sistemden kaynaklanan çeflitli sebeplerden ötürü bu olgulara yeterli ölçüde mü-
dahale edememektedirler. Ancak yap›lan e¤itimin etkili oldu¤u ve dolay›s› ile Gültepe bölgesinde çal›flan mes-
lek gruplar›n›n A‹fi konusundaki bilgi aç›klar›n›n giderildi¤i söylenebilir.
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Sözlü Bildiri No: 16

ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N TOPLUMSAL C‹NS‹YET ROLÜ ‹LE ‹LG‹L‹ DÜfiÜNCELERI 

Selma KOLUAÇIK, Gülsen GÜNEfi
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› A.D. 
ggunes@inonu.edu.tr

Amaç

Toplumsal Cinsiyet, kad›nlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar› ifade eder. Bu ça-
l›flma, Malatya’da üniversite ö¤rencilerinin toplumsal cinsiyet rolüyle ilgili baz› düflüncelerini saptamak amac›yla
planlanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma kapsam›na, üniversitenin 1. ve 4. s›n›flar›nda okuyan 1202 ö¤renci dahil edilmifltir. Araflt›rmada ö¤-
rencilere yönelik sosyo-demografik özellikleri ile toplumsal cinsiyet rolüyle ilgili baz› sorular› içeren bir anket for-
mu haz›rlanarak, gözlem alt›nda uygulanm›flt›r. Araflt›rma, tan›mlay›c› tipte bir araflt›rmad›r.

Bulgular

Erkek ö¤rencilerin %80.8’i, k›z ö¤rencilerin %86.7’si “erkek ve kad›nlar›n eflit haklara sahip oldu¤una” kat›ld›-
¤›n› belirtmektedir. Erkek ö¤rencilerin %77.0’›, k›z ö¤rencilerin %94.5’i “erkeklerin, ev ifllerinde yard›mc› olma-
lar› gerekti¤ine” kat›l›rken, erkeklerin %17.7’si, k›z ö¤rencilerin %3.9’u “bir erkek çocu¤unun k›z çocu¤una ter-
cih edilebilece¤ine” kat›ld›¤›n› ifade etmifltir. “kaynaklar k›s›tl› oldu¤unda yaln›zca erkekler okula gönderilmeli-
dir” ifadesine erkeklerin %8.1’i, k›zlar›n ise %2.1’i kat›lmaktad›r. “Kad›n yanl›fl bir fley yapt›¤›nda efli ona vura-
bilir” ifadesine kat›lan erkek oran› %15.3 iken k›zlar›n oran› %1.8 olarak bulunmufltur. “Bir kad›n erke¤in oto-
ritesini sorgulayamaz” ifadesine erkeklerin %28.4’ü, k›zlar›n % 3.1’i kat›lmaktad›r. “Kad›nlar önemli konularda
erkekler kadar iyi karar veremezler” ifadesine erkeklerin %36.0’› k›zlar›n ise %5.1’i kat›ld›¤›n› belirtmifltir.

Sonuç  ve Öneriler

Erkek ö¤renciler, erke¤in toplumsal olarak daha önemli oldu¤u ile ilgili ifadelere k›z ö¤rencilerden daha faz-
la kat›lmaktad›r. Özellikle erkek ö¤rencilere yönelik, kad›nlara toplumda bak›fl aç›lar›n› olumlu yönde geliflti-
rici projeler yap›labilir. Kad›nlar›n toplumsal cinsiyet eflitli¤i, küçük yafllardan itibaren okullarda ve medyada
ifllenmelidir.
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OSMANLI MAHKEMELER‹NDE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE ‹L‹fiK‹N DAVALAR VE ALINAN
KARARLAR ( XVI-XVII.YÜZYIL)

Sevim CAN
Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤› 
sevimcan@ttmail.com

Amaç

Bu araflt›rma Osmanl› kad›n›n›n hukuki statüsü ve haklar› çerçevesinde mahkeme kay›tlar›na yans›yan, kad›na
yönelik fliddeti içeren davalar ve bu davalar›n sonucunda al›nan kararlar› kapsamaktad›r. Osmanl› hukuk siste-
minde kad›na yönelik fliddet, fliddetin alg›lan›fl biçimi, fliddetin engellenmesi, fliddetin engellenmesine yönelik
tedbirlerin tespit edebilmektir.  

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma Osmanl› mahkemelerinde yerel ve bölgesel anlamda dava kay›tlar›n›n tutuldu¤u fler’iye sicilleri esas
al›narak yap›lm›flt›r. Defter kay›tlar›nda kad›na yönelik fliddet içeren davalar esas al›narak; dava konusu, dava
süreci ve al›nan kararlar ele de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

XVI ve XVII. yüzy›l aç›s›ndan Osmanl› kad›n› s›n›rl› say›da olsa da kendisine yönelik fliddetten ma¤dur oldu¤un-
da mahkemeye baflvurmufltur. Dönemin en çarp›c› örneklerinden biri; Kanuni’nin torunu Sultan fiah  ve efli Sad-
razam Lütfi Pafla aras›nda yaflanan boflanma olay›d›r. Sultan fiah kocas›n›n bir fahifleye uygulad›¤› iflkenceye iti-
raz etmifl, bunun üzerine kendisi de fliddete maruz kalm›flt›r. Yaralama, darb, dayak vb. konularda kad›nlar›n da-
ha çok aileye mensup erkeklerden yak›n çevresinden fliddet gördü¤ü ve bu durumu yine kad›nlar›n mahkemeye
tafl›d›klar›  tespit edilmifltir. 

Sonuç

Yönetici ve yönetilen s›n›fa mensup kad›nlar s›n›rl› da olsa kendilerine uygulanan fliddete karfl› mahkemelere
baflvurmufllard›r. Ancak bu tür davalar›n say›s›n›n azl›¤› konunun genelde aile içinde halledilmifl olmas›ndan kay-
naklanabilir.
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Sözlü Bildiri No: 18

GÖÇÜN KARANLIK YÜZÜ: KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET

Hande YA⁄CAN, Emine fiEN, Sevgül DÖNMEZ, Ahsen fi‹R‹N
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Kad›n Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hemflireli¤i AD.
hande.yagcan@gmail.com

Amaç

Türkiye’de göç sonucu meydana gelen kad›na yönelik fliddetin kad›n sa¤l›¤› üzerine etkilerinin incelenmesi.

Yöntem

Göç; birey ve gruplar›n ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasal, kültürel nedenlerle, tamamen ya da geçici bir sü-
re için yapt›klar› co¤rafi yer de¤ifltirmedir. Kad›nlar da evlilik, tayin, ifl olanaklar›, e¤itim, güvenlik, ekonomik ve
siyasi nedenlerle göç etmektedirler. 

Türkiye’de göç sürecinin kad›nlar üzerindeki etkileri aras›nda; cinsel yolla bulaflan hastal›klar, çok ve s›k aral›k-
larla çocuk sahibi olma, do¤um öncesi bak›m hizmetlerinin yetersiz olmas›, kad›nlar›n kültürel nedenlerle yaban-
c› bir ortamdaki hareket özgürlüklerinin k›s›tlanmas›, ifl gücü kat›l›mlar›n›n az olmas›na ba¤l› olarak üretkenlikte
azalma yer almaktad›r. Kad›nlar kiflisel güçlerini ve öz sayg›lar›n› yitirdikleri göç durumunda ise yayg›n olarak
fliddet ve istismara maruz kalmaktad›rlar.

Bulgular

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2002 y›l› verilerine göre; dünyada üç kad›ndan biri yaflamlar›n›n bir döneminde dö-
vülmekte, cinsel iliflkiye zorlanmakta ve di¤er yollarla taciz edilmektedir. Bu konuda Gülçur’un (1996) yapt›¤› ai-
le içi fliddet ile ilgili çal›flmada ankete kat›lan kad›nlar›n %60’› Ankara’ya baflka illerden göç etmifltir. Çal›flmada,
kad›nlar›n %89’unun psikolojik fliddet, %39’unun fiziksel fliddet ve %15.7’sinin cinsel fliddete maruz kald›¤› sap-
tanm›flt›r.Kad›na yönelik fliddetin; vücutta kal›c› sakatlanmalar, cinsel organ yaralanmalar› gibi bedensel etkileri;
kendini önemsiz hissetme, özgüvende azalma, depresyon, çeflitli kiflilik bozukluklar›, madde ba¤›ml›s› olmaya yö-
nelme, kendini suçlu hissetme, kendi kendine zarar verme giriflimleri gibi ruhsal etkileri; bu kiflilerin toplum ta-
raf›ndan yaln›zl›¤a itilmeleri gibi sosyal etkileri bulunmaktad›r. 

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, göç kad›na yönelik fliddeti artt›rmakta ve kad›n sa¤l›¤›n› olumsuz olarak etkilemektedir. Bu duru-
mu önlemek için; aile planlamas›, kad›n ve çocuk istismar›, problem çözme ve stresle bafl etme teknikleri, ile-
tiflim becerilerine yönelik aile içi e¤itim verilmelidir. Ayr›ca sa¤l›k personelinin bu tip olgular› tan›layabilmesi, flid-
dete u¤rayan kad›nlar›n tedavi ve rehabilitasyonu için yeterli donan›ma sahip olmas› aç›s›ndan e¤itilmeleri ge-
rekmektedir.
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MAN‹SA MURAD‹YE SA⁄LIK OCA⁄I BÖLGES‹NDE KADINA YÖNEL‹K A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET

Beyhan CENG‹Z ÖZYURT
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
beyhanozyurt@hotmail.com

Amaç

Manisa’da bir k›rsal bölgede kad›na yönelik aile içi fliddet s›kl›¤›n› ve etkileyen etmenleri belirlemektir. 

Yöntem

Bu çal›flma A¤ustos 2007’de Muradiye Sa¤l›k Oca¤› Bölgesi merkez mahallelerinde yürütülmüfl kesitsel tipte bir
araflt›rmad›r. Çal›flman›n evrenini Sa¤l›k Oca¤› bölgesi merkez mahallelerde yaflayan toplam 1006 15-49 yafl
evli kad›nlar oluflturmufl ve araflt›rmada ulafl›lmas› gereken örnek büyüklü¤ü 225 kifli olarak belirlenmifltir. Arafl-
t›rmaya girecek kifliler küme örnekleme yöntemi kullan›larak belirlenmifltir. Küme bafl› olacak haneler Ev Halk›
Tespit Formlar›ndan (ETF) rastgele belirlenmifltir. Araflt›rman›n verileri, yap›land›r›lm›fl anket formu kullan›la-
rak yüz yüze görüflme yöntemi arac›l›¤›yla toplanm›flt›r.Veriler, tan›mlay›c› istatistikler, ki-kare testi ve çok de-
¤iflkenli tahmini rölatif riskler (lojistik regresyon analizi) hesaplanarak de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl ortalamas› 33.2±8.5 idi. Kad›nlar›n %19.6’s›n›n hiç okula gitmedi¤i ve %88.0’inin
ev kad›n› oldu¤u saptanm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lanlar›n %47.1’i çocukluk ve/veya gençlik dönemlerinde fliddet
gördüklerini belirtmifllerdir. %54.7’sinin annesi taraf›ndan %11.3 babas›, %32.1’inin hem annesi hem de ba-
bas› taraf›ndan fliddete maruz kald›klar› saptanm›flt›r. Kad›nlar›n %32.9’u ise evlilikleri süresince fliddet gördük-
lerini belirtmifllerdir. Evlilikteki fliddetin tamam›n›n efller taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i belirtilmifltir. fiiddet gördü-
¤ünü ifade eden kad›nlar›n %98.6’s› sözel, %78.4’ü fiziksel, %14.9’u cinsel fliddet, %77.0’si hem fiziksel hem
sözel fliddet gördüklerini %13.5’i her üç fliddet türüyle de karfl›laflt›klar›n› ifade etmifllerdir.Çok de¤iflkenli analiz
sonuçlar›na göre kad›n›n ileri yaflta olmas›, eflinin e¤itim düzeyinin ilkokul ve alt› olmas›, efliyle akraba olmas›,
sa¤l›k güvencesinin olmamas›, efliyle iliflkilerinin kötü olmas›, eflin alkol kullanmas›n›n fliddet varl›¤›n› anlaml›
olarak artt›¤› saptanm›flt›r. 

Sonuç  ve Öneriler

Çal›flmam›zda kad›nlar›n yar›ya yak›n›n›n evlilik öncesi ve sonras› fliddete maruz kald›klar› saptanm›flt›r. Birinci
basamakta sa¤l›k hizmeti sunumunda hekimlerin ve di¤er sa¤l›k personelinin aile içi fliddetin ve özelliklerinin far-
k›nda olmas› özellikle k›rsal ve gecekondu bölgelerinde daha da önem kazanmaktad›r.
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Sözlü Bildiri No: 20

YAZILI MEDYADA TÖRE VE NAMUS C‹NAYETLER‹

Aytül HADIMLI, Yeliz Ç. KOÇAK, Özlem D. BOZKURT, Zehra BAYKAL,
Birsen KARACA SAYDAM
Ege Üniversitesi ‹zmir Atatürk Sa¤l›k Yüksek Okulu
birsen.saydam@ege.edu.tr

Amaç

Bu çal›flmada yaz›l› medyan›n töre ve namus cinayetlerini ne derece ve nas›l ele ald›¤›n› saptamak, ç›kan haber-
lerin fliddet boyutunu de¤erlendirmek ve töre cinayetine maruz kalan kad›nlar›n durumunu belirlemek amaçlan-
m›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma retrospektif bir tarama çal›flmas›d›r. Evren ve örneklemi 01.01.2007–31.12.2007 tarihleri aras›nda
yay›nlanan, tiraj› en yüksek, internet arac›l›¤› ile ulafl›labilen befl gazete oluflturmufltur. Araflt›rmac›lar gazeteleri,
15 Ocak–15 fiubat 2008 tarihleri aras›nda incelemifl, haberlerin içerik analizini yapm›fllard›r. Verilerin say› yüz-
de da¤›l›mlar› al›nm›fl, chi-square ve student t testleri yap›lm›flt›r.

Bulgular

‹nternet arac›l›¤› ile incelenen gazetelerde 161 adet habere ulafl›lm›flt›r. %65.2 haberin bafll›¤›nda araflt›rman›n
anahtar kelimelerinin kullan›ld›¤› belirlenmifltir. Haberlerin %37.9’unun Güneydo¤u Anadolu bölgesinde ifllenen
cinayetler oldu¤u saptan›rken, %41.6’s›nda resim, %79.5’inde isim kullan›lm›flt›r. Cinayete neden olan olaylar
incelendi¤inde, %14.9 oran›nda “erkek arkadafl›n olmas›/evlilik d›fl› iliflki/hamilelik” iken, cinayetlerin %41.6’s›-
n›n “ateflli silahla öldürme” fleklinde ifllendi¤i, %54.7 oran›nda zanl›n›n tutukland›¤› tespit edilmifltir.

Sonuç ve Öneriler

Çal›flma sonuçlar›na göre; 2007 y›l›na ait incelenen 161 haberin %78.3’ünde cinayet ifllendi¤i, %6.2’sinde ci-
nayete teflebbüs edildi¤i saptanm›flt›r. Toplumu etkileyen büyük bir sorun olmas› ba¤lam›nda töre cinayetlerinin
önlenmesinde görsel ve yaz›l› medya konunun önemini vurgulamaya çal›flmakta, fakat yanl›fl mesajlar verildi¤i
takdirde töre cinayeti olgusu belli toplumsal kesimlerde normalleflmektedir. Çal›flmalarda fliddet içeri¤i olan her
türlü medya arac›n›n çocuklar ve yetiflkinler üzerinde uzun ve k›sa süreli etkileri oldu¤u gösterilmifltir. Bu neden-
le görsel ve yaz›l› bas›nda, fliddet içeri¤i olan her türlü olay› en uygun yollarla ele almas› ve do¤ru mesajlarla top-
luma aktarmas› çok önemlidir. Etkin kullan›lan kitle iletiflim araçlar›yla ve toplant›/kongre, konferans/paneller-
de büyük bir insan hakk› ihlali olan töre/namus cinayetleri vurgulanmal›, soruna dikkat çekilmelidir.
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KADINA YÖNEL‹K A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET‹N BOYUTLARI VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Tuzluçay›r, Gülseren, Mutlu Mahallesi ve Akdere Örne¤i 

Gül ERDOST, Ülker fiENER
Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf›
ulkerin@gmail.com

Amaç

Kad›na yönelik aile içi fliddetin boyutlar›n› ve biçimlerini ortaya koymak,mücadele etmek için çözüm önerileri
gelifltirmektir.

Yöntem

Kad›na yönelik aile içi fliddetin boyutlar›n› ve biçimlerini ortaya koymak için alan araflt›rmas› yap›lm›flt›r. 300
anket formu alanda uygulanm›fl ve ard›ndan fliddete maruz kalan kad›nlarla yüz yüze görüflmeler gerçeklefltiril-
mifltir. Anket formlar› SPSS kullan›larak analiz edilmifltir. Anket formunda fliddete maruz kalan kad›nlar› tespit
etmek için Hudson&Macintosh fliddet ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Kad›na yönelik aile içi fliddetle mücadele etmek için
gelifltirilen çözüm önerileri kad›n›n›n kendi kaderini tayin hakk›n› gözeten, toplumsal cinsiyet temelli çal›flma
yöntemiyle oluflturulmufltur. Öncelikle hedef grubun sorunlar›, ihtiyaçlar› tan›mlanm›fl bu tan›mlamalar›n üzerin-
den birlikte çözümler gelifltirilmifltir.

Bulgular

Anket uygulamas› s›ras›nda kad›nlar›n sadece fiziksel fliddeti, fliddet olarak adland›rd›klar›, di¤er fliddet biçimle-
rini ola¤an davran›fl biçimleri olarak alg›lad›klar› gözlemlenmifltir.300 anketin de¤erlendirilmesi sonucunda flid-
dete maruz kalan kad›nlar saptanm›flt›r. Veri analizinde fliddet, fiziksel,duygusal,cinsel ve ekonomik olarak s›n›f-
land›r›lm›flt›r.Kad›nlar›n %19,3’ünün fiziksel, % 28,7 duygusal, %3’ünün cinsel, %2,3’ünün ekonomik,
%0,3’ünün ise tüm fliddet biçimlerine maruz kald›¤› tespit edilmifltir. Öncelikle fiziksel fliddete maruz kalan ka-
d›nlarla çal›flmalar planlanm›flt›r. Çünkü, deneyimler göstermektedir ki, fiziksel fliddete maruz kalan kad›nlar di-
¤er tüm fliddet biçimlerine de maruz kalmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler

Hedef grubun ihtiyaçlar›n›n tan›mlanmas›n› çözüm önerilerinin formüle edilmesi izlemifltir.

Kad›n›n fliddetle mücadele edebilmesi için;

1. “Ö¤renilmifl çaresizlik” duygusuyla bafl etmesi, harekete geçmek için güçlenmesi, fliddetin olumsuz etkilerini
tamir etmesi

2. fiiddetin toplumsall›¤›n›n fark›na var›lmas›, konuflulur k›l›nmas›

3. Kendi ayaklar› üstünde durmas› için ekonomik yeterlilik gerekmektedir.
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A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDETE U⁄RAMIfi KADINLAR ‹Ç‹N GEL‹fiT‹R‹LM‹fi H‹ZMET S‹STEM‹ VE
KADIN SI⁄INMA EV‹

Ülker fiENER, Sultan KARATAfi
Kozadan ‹pe¤e Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Kooperatifi
ulkerin@gmail.com

Amaç

Bu çal›flman›n amac›, kad›na yönelik aile içi fliddetle mücadelede varolan hizmet sistemi ve bu sistem içinde s›-
¤›nmaevinin yerinin ve öneminin belirlenmesidir. 

Yöntem

Çal›flma niteliksel araflt›rma yöntemi ile gerçeklefltirilmifltir. Çal›flma çerçevesinde mevzuat ve literatür taramas›,
yetkililerle derinlemesine görüflme ve yerinde inceleme teknikleri kullan›lm›flt›r. Literatür taramas›: Aile içinde
fliddete u¤ram›fl kad›nlara hizmet veren kurumlar, verdikleri hizmetler ve bu hizmetlerin verilifl yöntemleri ince-
lenmifltir.

Yetkililerle derinlemesine görüflme: Kamu, sivil toplum kurulufllar› ve belediyelere ba¤l› kad›n s›¤›nmaevlerinin
ve s›¤›nmaevi iflleten kurumlar›n yetkilileri ile derinlemesine görüflmeler yap›lm›flt›r. Yerinde ‹nceleme: Kurulufl-
lara yap›lan ziyaretlerle yerinde inceleme yap›lm›fl ve böylece mekan›n incelenmesi ve personelin görüfllerinin
al›nmas› sa¤lanm›flt›r. 

Bulgular

Aile içi fliddete u¤ram›fl kad›nlara kamu kurumlar›, sivil toplum kurulufllar› ve belediyeler hizmet sunmaktad›r.
Hizmetler karakollar, adli merciler, sa¤l›k kurulufllar›, dan›flma merkezleri ve s›¤›nmaevleri taraf›ndan verilmek-
tedir.

Karakollar, adli merciler, sa¤l›k kurulufllar›, dan›flma merkezleri s›¤›nmaevi öncesi ilk basamak ifllevini yerine ge-
tirmektedir. Bunun yan› s›ra s›¤›nmaevi sürecinde de bu kurumlardan hizmet almaya gereksinim duyulmaktad›r;
ancak birlikte çal›flmas› gereken bu kurumlar›n iflbirli¤i ve koordinasyonunda sorunlar oldu¤u belirlenmifltir. Ça-
l›flmada aile içi fliddete maruz kalan kad›nlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak hizmetlerin yetersiz oldu¤u görülmüfltür.

Sonuç ve Öneriler

Yap›lan çal›flma sonucunda 

1. Aile içi fliddete maruz kalan kad›nlara verilen hizmetlerin kapsam›n›n ve çeflitli¤inin art›r›lmas›,

2. Kurumlar aras› iflbirli¤i ve koordinasyonun gelifltirilmesi,

3. S›¤›nmaevi hizmetlerinin öncesi ve sonras› ile birlikte ele al›nmas›,

4. S›¤›nmaevi sonras› izleme ve destek hizmetlerinin gelifltirilmesi gerekti¤i önerilmektedir.
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GEBE KADINLARIN A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ BEL‹RLENMES‹

Demet AVCI ALPAR, Nezihe KIZILKAYA BEJ‹
‹stanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemflirelik Yüksek Okulu Do¤um ve
Kad›n Hastal›klar› Hemflireli¤i
demet_avci@hotmail.com

Amaç

Gebe kad›nlar›n, gebelik dönemlerinde aile içi fliddete maruz kalma durumlar›n› belirlemek amac›yla Ekim 2006
-fiubat 2007 tarihleri aras›nda yürütülen çal›flma, tan›mlay›c› bir araflt›rma olarak planlanm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rma örneklemini oluflturmak için haftan›n 3 günü ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Kad›n Has-
tal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Antenatal Poliklini¤ine gidilerek, buraya baflvuran gebeli¤inin 3.trimest›r›nda
olan 355 gebe ile görüflülmüfltür. Bu gebelerden 45’i çal›flmaya kat›lmak istemediklerini belirtmifl, 60’› çeflitli
nedenlerle görüflme s›ras›nda anketi cevaplamaktan vazgeçmifltir. Çal›flma kapsam›na toplam 250 gebe al›nm›fl-
t›r. Araflt›rman›n uygulanabilmesi için kurumun Etik Kurul’undan yaz›l› onay al›nm›flt›r.Bu çal›flma, ‹stanbul Üni-
versitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Birimi taraf›ndan desteklenmifltir (Proje No: T-801). Araflt›rma verilerini
toplamak amac›yla literatürde yer alan fliddet ile ilgili çeflitli soru araçlar› gözden geçirilerek araflt›rmac› taraf›n-
dan gelifltirilen soru formu, karfl›l›kl› görüflme yöntemi ile uygulanm›flt›r. Elde edilen veriler Ki-kare Testi kulla-
n›larak analiz edilmifltir.

Bulgular

Araflt›rman›n sonucunda kad›n›n, gebelik gibi özel bir dönemde de fliddette maruz kalabildiklerini göstermifltir.
Eflleri taraf›ndan fliddete maruz kalan gebelerden, gebelikleri süresince %4’ü dövüldü¤ünü, %8’i tekme at›ld›¤›-
n›, %8,4’ü eve kilitlendi¤ini, %13,6’s› sözel olarak tehdit edildi¤ini, %24’ü ise istemedi¤i halde cinsel iliflkiye zor-
land›¤›n› bildirmifltir.

Sonuç ve Öneriler

Çal›flma sonucuna göre, ilkö¤retim mezunu, görücü usulü ile evlenmifl, 5 y›l alt›nda evli olan, 30 yafl üstü, sos-
yo ekonomik düzeyi düflük, çal›flmayan, do¤um say›s› 1 ve üzerinde ve eflleri alkol kullanan kad›nlar fliddete da-
ha fazla maruz kalmaktad›rlar. Çal›flmam›zda gebelik fliddeti azaltan faktör olarak bulunmufltur.
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TÜRK‹YE’ DE TIPTA UZMANLIK VE AKADEM‹SYENL‹K AfiAMALARINDA C‹NS‹YETE BA⁄LI
AYRIMCILIK

‹lknur GENÇ KUZUCA
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara 2 Nolu Verem Savafl Dispanseri
ilkgenc@hotmail.com

Amaç

Bu çal›flman›n amac› ülkemizde t›pta uzmanl›k ve akademisyenlik alanlar›nda cinsiyete göre bir da¤›l›m›n olup
olmad›¤›n› niceliksel ve niteliksel olarak araflt›rmakt›r. 

Gereç ve Yöntem

Bu amaçla Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelere ba¤l› t›p fakültelerinde görev alan hekimlerin kad›n erkek oranlar›
araflt›r›lm›flt›r. Verilere SPSS 11.5 ‹statistik paket program› kullan›larak, Pearson ki kare testi ile uygulanm›flt›r.
Araflt›rmada kad›n a¤›rl›kl› ve erkek a¤›rl›kl› dallardaki asistanl›k, uzmanl›k ve akademisyenlik aflamalar›ndaki ka-
d›n hekimlerle yar› yap›land›r›lm›fl görüflme tekni¤i kullan›lm›fl, toplam 26 hekimle derinlemesine görüflmeler de
yap›lm›flt›r.

Bulgular

Kad›n hekimlerin erkek hekimlere göre çok az farkla da olsa daha fazla uzmanlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Kad›n he-
kimlerin ve erkek hekimlerin belli uzmanl›k alanlar›nda da¤›ld›¤›, baz› uzmanl›k alanlar›n›n neredeyse tamamen
erkek hekimlerden olufltu¤u ve cinsiyete dayal› bir ayr›mc›l›k oldu¤u istatistiksel olarak gösterilmifltir. ‹ncelenen
yirmi sekiz uzmanl›k alan›n›n on ikisinde kad›n hekimlerin oran› kritik eflik kabul edilen % 33 ün alt›ndad›r. Yir-
mi sekiz uzmanl›k alan›n›n tamam›nda erkekler % 33 ve üzerinde temsil edilmektedir. Bu sonuçtan hareketle
kad›nlara özgü bir uzmanl›k alan› oldu¤u söylenemezken, erkeklere özgü uzmanl›k alanlar› oldu¤u söylenebi-
lir.Kad›nlar mesai saatleri düzenli olan, nöbeti olmayan,  akademik ilerlemelerinde engel bulunmayan,  d›fllan-
mayacaklar›n› düflündükleri uzmanl›k alanlar›na yönelmektedirler. Özellikle cerrahi uzmanl›k alanlar›nda kad›n-
lar›n say›s›n›n s›n›rl›d›r. Klinik flefi, profesör, doçent ve yard›mc› doçent kadrolar›nda kad›n hekim oran›n daha
düflük oldu¤u, buna karfl›l›k klinik flef yard›mc›s›, baflasistan, asistan ö¤retim görevlisi, araflt›rma görevlisi kadro-
lar›nda ise kad›n hekim oranlar›n›n toplam kad›n hekimlerin oranlar›na göre fazla oldu¤u saptanm›flt›r.

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rmam›z e¤itim ve meslek hayatlar› boyunca kad›nlar›n cinsiyete ba¤l› ayr›mc›l›kla karfl›laflt›klar›n› niteliksel
olarak ta ortaya koymufltur. 
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KEÇ‹ÖREN fiENL‹K SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN OKUR YAZAR EVL‹ KADINLARA YÖNE-
L‹K Efi fi‹DDET‹ ARAfiTIRMASI

Güledal BOZTAfi, fievkat BAHAR ÖZVARIfi, Sema AT‹LLA, Asl›han ALTUNO⁄LU, Asiye AYBAR,
Merve AYKAN, Haluk ÇABUK
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
boztasguledal@yahoo.com

Amaç

Keçiören fienlik Sa¤l›k Oca¤›na baflvuran okuryazar ve evli kad›nlar›n efllerinden gördükleri fliddetin saptanma-
s› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki araflt›rman›n evrenini fienlik Sa¤l›k Oca¤›’na 5-11 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda baflvuran
ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 116 okuryazar ve evli kad›n oluflturmufltur. Veriler 19 sorudan oluflan an-
ket formu ve 30 önermeden oluflan ‘Efl ‹stismar ‹ndeksi’ ile gözlem alt›nda toplanm›flt›r. ‘Efl ‹stismar ‹ndeksi’ (E‹‹)
fiziksel, fiziksel olmayan ve genel fliddetin yo¤unlu¤unu ölçen Likert tipinde ölçektir. Ölçek sonucunda 0-100
aras›nda puan al›nmakta, düflük puanlar fliddetin yoklu¤unu göstermekte olup, fiziksel fliddet için 10 puan ve fi-
ziksel olmayan fliddet için 25 puan kesim noktas›d›r. Araflt›rman›n analizlerinde frekans ve yüzde da¤›l›mlar› al›n-
m›flt›r. Fiziksel fliddet ile di¤er de¤iflkenler aras›ndaki istatistiksel iliflkiyi de¤erlendirmek için ki kare testi yap›l-
m›flt›r. 

Bulgular

Kad›nlar›n yafl da¤›l›m› 18-65 (ortalama yafl=37,2±10,1 ortanca=36,5) aras›ndad›r. Kad›nlar›n %37,9’u ilko-
kul mezunu ve %24,1’i gelir getiren bir iflte çal›flmaktad›r. Efllerinin yafl da¤›l›m› 23-77 (ortalama
yafl=42,3±10,6 ortanca=41) aras›nda de¤iflmektedir. Efllerinin %31,0’i ilkokul mezunudur, %95,7’si gelir ge-
tiren bir iflte çal›flmaktad›r. Kad›nlar›n kendi ifadelerine göre %12,9’u fliddet gördü¤ünü belirtmektedirler. E‹‹’”

ne göre ise %68,2’si fliddet görmektedir. EE‹’ne göre %14,0’› fiziksel fliddet, %13,1’i fiziksel olmayan fliddete
maruz kalmaktad›rlar. fiiddete maruz kalmalar› durumunda %22,2’si herhangi bir yard›m iste¤inde bulunmad›-
¤›n› belirtmifltir. Yard›m isteyenler en s›k ailelerinden (%44,4), yasal kurumlardan (%11,1), uzmanlardan
(%11,1) yard›m talep ettiklerini belirtmifllerdir. Kad›nlar›n %42,2’si fliddetin önlenebilece¤ine inanmamaktad›r.
Kad›nlar›n ö¤renim durumu azald›kça, görücü usulü ile evlenenlerde, efllerinin alkol kullanma s›kl›¤› artt›kça fi-
ziksel ve fiziksel olmayan fliddet görme durumu artmaktad›r (p<0,05). Kad›nlar›n gelir getiren bir iflte çal›flmas›
durumunda fiziksel fliddet görmesi azalmaktad›r (p<0,05).

Sonuç

Kad›nlar kendi ifadelerine göre s›kl›¤› daha az olmakla birlikte efllerinden fiziksel ve fiziksel olmayan fliddete ma-
ruz kalmaktad›rlar. Kad›nlar›n fliddet hakk›nda fark›ndal›klar›n› artt›racak, olas› çözümleri içeren müdahale prog-
ramlar›n›n hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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EBEL‹K Ö⁄RENC‹LER‹N‹N GEBEL‹KTE fi‹DDET KONUSUNDA B‹LG‹ VE TUTUMLARININ
BEL‹RLENMES‹

Özlem DEM‹REL BOZKURT, Zeynep DAfiIKAN, Oya ÜNDER KAVLAK, Ahsen fi‹R‹N
Ege Üniversitesi ‹zmir Atatürk Sa¤l›k Yüksekokulu
ozlem.bozkurt@ege.edu.tr

AMAÇ

Bu çal›flma, ebelik ö¤rencilerinin gebelikte fliddet konusundaki bilgi ve tutumlar›n› belirlemek amac›yla kesitsel
olarak planlanm›flt›r. 

YÖNTEM

‹zmir’deki bir Sa¤l›k Yüksekokulunun Ebelik Bölümünde e¤itim gören 1. 2. 3. ve 4. s›n›f toplam 312 ö¤renci
araflt›rman›n evrenini oluflturmaktad›r. Evren üzerinde çal›flma yap›ld›¤› için örneklem seçimi yap›lmam›flt›r. Ev-
renin tamam›na ulafl›lmas› hedeflenirken, 271 ebelik ö¤rencisine (evrenin %86.8’i) ulafl›lm›flt›r. Araflt›rma
07–25 Ocak 2008 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Veri toplama araçlar› olarak; Ebelik Ö¤rencilerin Demografik
Özelliklerine ‹liflkin Anket Formu, Ebelik Ö¤rencilerinin Gebelikte fiiddet Konusunda Bilgilerine Yönelik Anket
Formu ve Gömbül (1998) taraf›ndan gelifltirilen; fiiddette Hemflirenin/Ebenin Rolüne ‹liflkin Tutumlar› Belirle-
me Soru Formu ve Ebelik Ö¤rencilerinin Aile ‹çi fiiddet Deneyimleri ‹le ‹lgili Anket Formu kullan›lm›flt›r. Verile-
rin de¤erlendirilmesinde; say›, yüzdelik da¤›l›mlar›, Student’s t testi, Tek Yönlü Varyans analizi kullan›lm›flt›r. 

BULGULAR

Araflt›rmaya kat›lan ebelik ö¤rencilerinin yafl ortalamas› 21.75±1.83’tür. Ebelik ö¤rencilerinin %40.6’n›n aile
içinde fliddete maruz kald›¤›,  uygulanan fliddetin en yüksek oranda “baba” taraf›ndan sözel fliddet oldu¤u belir-
lenmifltir. Ö¤rencilerin %23.2’si uygulama alan›nda fliddete u¤ram›fl gebe ile karfl›laflt›klar›n› ifade etmifllerdir.
Ö¤renciler, gebelikte uygulanan fliddet türleri olarak en çok fiziksel (%92.6) fliddet türünü, en az ise ekonomik
(%46.5) fliddet türünü bilmektedirler. Ö¤rencilerin %39.1’inin flimdiye kadar gebelikte fliddet konusunda e¤itim
ald›¤›, %48.3’ünün kad›nlar› fliddetten korumaya yönelik yasa oldu¤unu belirtmesine karfl›n yasa ad›n› do¤ru ola-
rak ifade edemedikleri saptanm›flt›r. Ebelik ö¤rencilerinin fliddette mesleki rollerine iliflkin tutum genel puan or-
talamas› 29.77±7.98’dir. Ö¤rencilerin yafl gruplar›, aile içinde fliddet (baban›n anneye vb.) uygulanma durumu
ile fliddette mesleki rollerine iliflkin tutum puan ortalamas› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur (p<0.05). 

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Ebelik ö¤rencilerinin fliddette mesleki rollerine iliflkin tutumlar›n›n modern oldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin e¤i-
tim müfredat›nda yer alan “Gebelikte fiiddet” konulu e¤itimin tutumlar›n› modern yönde etkiledi¤i düflünülmek-
tedir. Ö¤rencilere e¤itimleri s›ras›nda fliddeti tan›lama ve fliddete iliflkin tutum gelifltirme konusunda daha fazla
e¤itim verilmesi önerilebilir. 
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FARKLI KATEGOR‹LERDE EN YÜKSEK T‹RAJA SAH‹P SEK‹Z ULUSAL GÜNLÜK
GAZETEDE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET ‹ÇER‹⁄‹ OLAN YAZILARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Bahar GÜÇ‹Z DO⁄AN, Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Hikmet PEKCAN, Havva BEYAZ,

Ahmet Salih ALTINTAfi, Kaz›m AYKENT, Zeynel ASFURO⁄LU

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
bdogan@hacettepe.edu.tr

Amaç

Gazetelerde yer alan yaz›lar içinde kad›na yönelik fliddetin boyutu ile içeri¤ini de¤erlendirmek ve konuyla ilgili
yaz›lar›n okuyucuya verilifl fleklini belirlemektir. 

Gereç ve yöntem

Araflt›rman›n evrenini Türkiye’de ulusal düzeyde haftan›n yedi günü yay›nlanan bütün gazeteler oluflturmufltur.
Örneklem ulusal düzeyde en yüksek tiraja sahip (spor gazeteleri hariç) sekiz gazeteden oluflmufltur. 28.11-
11.12.2005 tarihleri aras›nda iki hafta boyunca gazetelerdeki kad›na yönelik fliddet haberleri saptanarak, bu ha-
berlerin nitelik ve nicelikleri ile ilgili bilgiler bir de¤erlendirme formuna kaydedilmifltir. Ayn› marka ve cm birim-
li cetveller kullan›larak yaz›lar›n toplam alan›, resim-metin yüzdeleri ve gazetenin toplam alan›na oran› hesap-
lanm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›ndaki gazetelerde araflt›rma süresince konu ile ilgili 255 yaz› yay›nlanm›flt›r. Yaz›lar›n hafta-
n›n her günü gazetelerde yer ald›¤› ancak Perflembe, Çarflamba ve Pazartesi günlerinin a¤›rl›kl› oldu¤u görül-
müfltür. Yedi gazetede kad›na yönelik fliddet haberleri sayfan›n üst yar›s›nda yer almaktad›r. Yaz›lar genel ola-
rak sayfan›n sekizde birini kaplayan yaz›lar fleklindedir ve %59,2’si kad›na yönelik fiziksel fliddet, %21,6’s› psi-
kolojik fliddetle ilgilidir; %79,2’si “haber”dir. Yaz›ya konu olan kad›na yönelik fliddet olgusunun adalete intikali
ile ilgili bilgi %57,6 yaz›da vard›r. Yaz›lar›n %33,9’u birinci, üçüncü ve arka sayfalarda verilmifltir. Yaz›lara flid-
det gördü¤ü için konu olan kad›nlar›n ve fliddet uygulayanlar›n %60’tan fazlas›n›n yafl, ö¤renim durumu ve mes-
lek gibi özelliklerine ait bilgi yoktur. fiiddet uygulayan kiflilerden %85,1’inin erkek oldu¤u görülmüfltür. 

Sonuç ve Öneriler

Gazetelerde yer alan kad›na yönelik fliddet yaz›lar›n›n nitelik ve nicelik aç›s›ndan yetersiz oldu¤u sonucuna var›l-
m›flt›r. Özellikle haber türündeki yaz›lar›n kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nas›l gibi sorulara yan›t verme flek-
lindeki klasik haber verme kurallar›na uymad›¤› görülmüfltür. Kad›na yönelik fliddet ile ilgili yaz›lar›n nicelik ve
niteliklerinin art›r›lmas›na yönelik olarak yaz›l› bas›na yönelik çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.
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BAZI HEMfi‹REL‹K OKULLARINDA L‹SANS Ö⁄REN‹M‹ GÖREN B‹R‹NC‹ VE DÖRDÜNCÜ SINIF
Ö⁄RENC‹LER‹N‹N FLÖRT fi‹DDET‹NE MARUZ KALMA FLÖRT fi‹DDET‹ UYGULAMA
DURUMLARI VE KONUYA ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiLER‹

Simge ZEYNELO⁄LU, Duygu VEF‹KULUÇAY, Türküler ERDOST, Fehminaz TEMEL, Dilek ASLAN
simge@hacettepe.edu.tr

Girifl

Kendilik imajlar› henüz geliflmekte olan kiflilerin duygusal iliflkilerinde fliddete u¤ramalar› istenmeyen sonuçlara
neden olmaktad›r. Bu nedenle adölesanlar›n küçük yafllardan bafllayarak bu konuya karfl› duyarl› olarak e¤itil-
meleri ve bilinçlendirilmeleri önem tafl›maktad›r.

Amaç

Araflt›rma, Ankara’da iki üniversiteye ba¤l› Hemflirelik Yüksek Okulu’nda lisans ö¤renimine devam eden birin-
ci ve dördüncü s›n›f hemflirelik ö¤rencilerinin flört fliddetine maruz kalma, flört fliddeti uygulama durumlar› ve
konuya iliflkin görüfllerinin belirlenmesi amac›yla kesitsel olarak yap›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Evren 105’i birinci ve 135’i dördüncü s›n›fta ö¤renim gören toplam 240 ö¤renciden oluflmaktad›r. Anket for-
mu ö¤rencilerin tan›mlay›c› bilgilerini, flört iliflkilerine ve bu iliflkilerinde fliddet uygulama/fliddete maruz kalma
öykülerine yönelik sorular› içermektedir. Araflt›rmada veri girifli ve analizi için SPSS istatistiksel paket program›;
gruplar aras› fark›n incelenmesinde ki kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Önceki flört iliflkilerinde, dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin birinci s›n›f ö¤rencilerine göre daha fazla fliddete maruz
kald›klar› ve iliflkilerinde fliddet uygulad›klar› saptanm›flt›r. fiu anda yaflad›klar› iliflkilerinde de dördüncü s›n›f ö¤-
rencilerinin birinci s›n›ftakilere göre daha fazla fliddet uygulad›klar› belirlenmifltir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u ise to-
kat atmak, dayak atmak, dayak yemek, cinsel iliflkiye zorlamak gibi davran›fllar›n fliddet davran›fl› oldu¤unu ifa-
de etmifllerdir. 

Sonuç

Araflt›rman›n sonuçlara göre fliddet kat›l›mc›lar taraf›ndan ço¤unlukla “fiziksel” boyutuyla alg›lanmaktad›r. Ö¤-
renciler flört iliflkilerinde çimdiklemek, alay etmek vb. fliddet olarak tan›mlanan kavramlar› fliddet olarak alg›la-
mam›fllard›r. Bu kavramlarda eksiklikler ö¤rencilerin fliddet olarak belirtilen durumlar› “normallefltirmesine”, do-
lay›s›yla da maruz kalma ve uygulamalar›nda süreklilik içinde olmalar›na neden olabilir. Araflt›rman›n yap›ld›¤›
ö¤renci grubu gelece¤in sa¤l›k çal›flanlar›d›r. Bu nedenle, toplumda di¤er bireylere de rol modeli olma özellikle-
ri bulunmaktad›r. fiiddet konusunda alg›lar›n›n zenginlefltirilmesi; onlardan hizmet alacak olan kiflilerin de ayn›
durum karfl›s›nda alacaklar› tav›rlar› olumlu yönde de¤ifltirecektir.
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A‹LE ‹Ç‹ Efi fi‹DDET‹N‹N KADINLARIN RUH SA⁄LI⁄INA ETK‹LER‹

Meral KELLEC‹, Zehra GÖLBAfiI, Nuriye ERBAfi, Nilüfer TU⁄UT
Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu
nerbas2006@gmail.com

Amaç

Bu araflt›rma Sivas ‹li’ne ba¤l› üç farkl› sa¤l›k oca¤› bölgesinde yaflayan kad›nlar aras›nda aile içi efl fliddetine ma-
ruz kalman›n kad›n›n ruh sa¤l›¤› üzerindeki etkisini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma üç sa¤l›k oca¤› bölgesinde yaflayan kad›nlar aras›ndan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen
toplam 591 evli kad›n üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan “Kiflisel Bilgi For-
mu”, “Kad›na Yönelik Aile ‹çi Efl fiiddetini Belirleme Anketi” ve “Genel Sa¤l›k Anketi (GSA)” ile toplanm›flt›r. 

Bulgular

Kad›nlar›n %64’ü aile içi efl fliddetine maruz kalmaktad›r. Kad›nlar›n GSA puan ortalamas› 5.16 ± 5.09 olup,
%48.1’i ruhsal sa¤l›k aç›s›ndan riskli gruptad›r. Aile içi efl fliddetine maruz kalma durumuna göre kad›nlar›n GSA
puan ortalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda fliddet yaflayan kad›nlar›n GSA puan ortalamas›n›n (6.14 ± 5.50) yaflama-
yanlara göre (3.40 ± 3.67) istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u bulunmufltur (p=0.000).

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rman›n yap›ld›¤› sa¤l›k oca¤› bölgelerinde kad›na yönelik aile içi efl fliddeti önemli bir sa¤l›k sorunu olup,
aile içi efl fliddeti yaflayan kad›nlar›n ruh sa¤l›¤› yaflamayanlara göre daha fazla risk alt›ndad›r. 
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SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET KONUSUNDA YAKLAfiIMLARININ BEL‹RLENMES‹

N.H. fiAH‹N, M. D‹fiS‹Z, A. SÖMEK, H. D‹NÇ
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
melekasar78@mynet.com

Amaç

Bu çal›flmada, sa¤l›k çal›flanlar›n›n, aile fliddet ma¤durlar› ile s›kça karfl›laflmalar›, t›bbi bak›m, destek ve dan›fl-
manl›k sunmada önemli görevleri nedeniyle aile içi fliddet konusunda hemflire, ebe ve sa¤l›k memurlar›n›n yak-
lafl›mlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç-Yöntem

1-30 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda yürütülen tan›mlay›c› çal›flman›n evreni ‹stanbul’daki devlet, özel ve bir de
özel dal olmak üzere toplam üç hastanede çal›flan tüm ebe, hemflire ve sa¤l›k memurlar›(N=910), örneklemi ise
çal›flmaya kat›lmaya kabul eden 400 sa¤l›k personeli oluflturmufltur. Kat›l›m oran› %44.0‘d›r. Kat›lmama neden-
leri istekli olmama, zaman ay›ramama, çal›flman›n yap›ld›¤› tarihlerde izinli, raporlu olma, v.b’dir. Çal›flma için
seçilen kurumlar, ‹stanbul il s›n›rlar› içinde ve dal›nda ilin en büyük hastaneleri olmas› nedeniyle tercih edilmifl-
tir. Verilerin toplanmas›nda; araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen aile içi fliddete yönelik yayg›n yaklafl›mlar› içe-
ren 20 ifadeden oluflan beflli Likert tipi “Aile içi fiiddete Yaklafl›m Formu” ve kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik
özelliklerine iliflkin 19 sorulu “Tan›t›c› Bilgi Formu” kullan›lm›flt›r.

Sonuçlar

Çal›flmaya kat›lanlar›n %77’sini hemflire, %14,8’ini sa¤l›k memuru,%8,3’ünü ebeler oluflturmufltur. Ço¤unlu¤u
kad›n (%85.3) ve yafl ortalamas› 32.3 olan kat›l›mc›lar›n, “aile içi fliddet, aile içinde kalmal›d›r” görüflüne
%75.8’inin kat›lmad›¤›, “fliddetten sonra özür dilenirse her fley unutulur” görüflüne % 92’sinin kat›lmad›¤›, “flid-
deti ortaya ç›karan tahrik edici sözler veya davran›fllard›r” görüflüne %39,5’inin kat›ld›¤› “aile içi fliddete d›flar›-
dan müdahil olmak uygun de¤ildir” görüflüne %28.3’ünün kat›ld›¤› saptanm›flt›r. Aile içi fliddet öyküsü aç›s›ndan

de¤erlendirildi¤inde “fliddetten sonra özür dilenirse her fley unutulur”(X2=5.550; p= 0.018, Sd:1), “erkekler do-
¤as› gere¤i sald›rgand›r” .( X2= 6.648 p=0.010 Sd:1), “evde, okulda disiplini sa¤lamak için fliddet kullan›labi-
lir” (X2=6.295, p=0.012 Sd:1) yaklafl›m›na kat›l›m oranlar› aile içi fliddet öyküsü olan olgularda anlaml› flekilde
yüksek bulunmufltur.Çal›flmaya kat›lan 30 yafl alt› ve 30 yafl üstü çal›flanlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda “aile içi fliddet ai-

le içinde kalmal›d›r” (X2=8.766; p=0.003 Sd:1) ve “fliddeti ortaya ç›karan tahrik edici sözler veya davran›fllar-
d›r” (X2=4.569; p=0.033 Sd:1) yaklafl›mlar›na kat›l›m 30 yafl üzerinde (yafl artt›kça) anlaml› düzeyde azalmak-
tad›r. Tersine “aile içinde fliddetten kurtulufl yoktur” (X2=6.368; p=0.012 Sd:1) yaklafl›m›na kat›l›m  yafl ile art-
maktad›r.fiiddet karfl›s›nda hiç bir fley yapmayanlar›n bir fley yapanlara göre “aile içi fliddetten kurtulufl yoktur”
yaklafl›m›na 2.5 kat fazla daha fazla kat›ld›klar› saptanm›flt›r (OR:2.471). Kat›l›mc›lar›n %95.8’inin kad›na karfl›
fliddetin asla kabul edilemez oldu¤unu bildirmesine karfl›n,% 28.8’inin fliddet gördü¤ü, (%70.4’ünün fiziksel flid-
det),bunlar›n % 28.7’sinin eflinden fliddet gördü¤ü, bunun karfl›s›nda %73’ünün hiç bir fley yapmad›¤›,
%11.4’ünün çocu¤una fliddet uygulad›¤› belirlenmifltir. Aile içi fliddete yaklafl›mlar konusunda kat›lanlar›n mes-
lek gruplar› aç›s›ndan istatistiksel anlaml› bir fark bulunmam›flt›r. Aile içi fliddet olgular›n›n tan›mlanmas›nda, te-
davi, destek ve rehabilitasyonunda, toplumda fliddetin azalt›lmas›nda, önleme, koruma ve erken müdahaleyi içe-
ren fliddetsiz bir kültür oluflturmada sa¤l›k personeline önemli görevler düflmektedir. Sa¤l›k personelinin aile içi
fliddete iliflkin kendi duygular›n›n fark›nda olmas›, bu duygular›n› kontrol etmesi, objektif olmas› gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile içi fliddet, sa¤l›k personeli, fliddet
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TÜRK‹YE’DE TELEV‹ZYON D‹Z‹LER‹NDE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET TEMALARI

Özlem SARIKAYA, fiafak Ebru TOKSOY
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi T›p E¤itimi Anabilim Dal›
osarikaya@gmail.com

Girifl

Çocuklukta televizyon fliddetine maruz kalma ile gençlik döneminde sald›rgan davran›fllar ve fliddet programla-
r›n› izleme s›kl›¤› ve fliddete yönelim aras›nda ba¤›nt› oldu¤u saptanm›flt›r. Kad›na yönelik fliddet görüntülerini
izleyen erkeklerin bafllang›çtaki anksiyete, k›zg›nl›k, utanç gibi duygular›n tekrar izlemelerle azald›¤›, kurbana da-
ir baz› iflaretlerin (giyim, pozitif mesaj, vb.) tecavüze karfl› duyarl›l›¤› azaltabildi¤i, kad›na karfl› fliddet ve tecavüz
mitlerine kabulü artt›rabildi¤i bilinmektedir.

Amaç-Yöntem

Bu niteliksel araflt›rmada 2004-2007’de Türkiye televizyonlar›nda en çok izlenen saatler kufla¤›nda yer alan di-
zilerin kad›na yönelik fliddet tan›mlar›nda yer alan “duygusal/psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik fliddet” te-
malar›na göre incelenmesi amaçlanm›fl, veriler video-film, internet ve yaz›l› medya araçlar› incelenerek elde edil-
mifltir.Bulgular: ‹ncelenen Türkçe 45 televizyon dizisinin genelinde ana ve yan kad›n karakterlerin kutsal anne,
sad›k efl temalar› üzerinden duygusal/psikolojik fliddete maruz kald›klar›, yar›s›ndan fazlas›nda buna fiziksel flid-
det temas›n›n da efllik etti¤i, dizilerden bir k›sm›n›n ise (6) kad›na yönelik duygusal/psikolojik, sözel/fiziksel, cin-
sel fliddet temalar›n›n tümünü içerdi¤i gözlenmifltir. Kad›n karakterlerde herhangi bir problem benzer duygula-
n›mlarla ifade edilmekte ve probleme yaklafl›m benzer davran›fl kal›plar› ile tekrarlanmaktad›r ( örn. yas tutma
veya üzüntü d›flavurumundan ba¤›ms›z a¤lama davran›fl›, vb.). 

Sonuç ve Öneriler

Televizyon izlenme oran›n›n artt›¤› saatlerde yay›nlanan televizyon dizilerinde kad›na yönelik fliddet türlerinin
tekrarlanarak izlenmesi yoluyla bu konudaki duyarl›l›¤› azaltabilece¤i iddia edilebilir. Kad›n karakterlerin sonsuz
iyilik ve her türden ac›, kayba tahammül etme, katlanma hali toplumsal cinsiyete yönelik at›flar olarak toplum-
sal cinsiyet alg›lar›n› yeniden üretmeye hizmet etti¤i kabul edilebilir. Özellikle çocuklar ve gençlerin popüler di-
zilerdeki erkek ya da kad›n rol modellerden etkilenerek benimsedikleri davran›fl kal›plar›n› kendi yaflamlar›nda
üretmeye yönelebilecekleri göz önünde bulundurulmal›d›r. Çal›flman›n bulgular› niceliksel ve niteliksel araflt›r›l-
malarla desteklenmelidir. Televizyon programlar›n›n uzmanlar›n dan›flmanl›¤› ve önerileri do¤rultusunda fliddet
ve riskli sa¤l›k davran›fllar›na yönelik incelenmesi, sa¤l›k mesajlar›yla desteklenmesi, kad›n ve toplum sa¤l›¤› aç›-
s›ndan önemlidir.
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ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N Ç‹FTLER ARASI fi‹DDET‹ KABUL DÜZEYLER‹

Özcan SEZER, Leyla KARAO⁄LU, Vuslat O⁄UZ, Erkan SEZER

‹nönü Üniversitesi E¤itim Fakültesi
osezer@inonu.edu.tr

Amaç

Kiflinin duygusal iliflki içinde oldu¤u ya da “ç›kt›¤› kifli”ye cinsel, fiziksel ya da sözlü sald›r›da bulunmas›  çiftler
aras› fliddet olarak tan›mlanmaktad›r. Gençler çiftler aras› fliddet aç›s›ndan önemli bir risk grubudur. Bu çal›flma-
da ‹nönü Üniversitesi ö¤rencileri aras›nda çiftler aras› fliddetin kabul düzeyini ve iliflkili faktörleri saptamak amaç-
lanm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rman›n evrenini  ‹nönü Üniversitesi ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Örneklem, üniversitenin E¤itim Fakülte-
si, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin çeflitli bölümlerinden tabakal› rastgele seçilen  726 ö¤ren-
ciden oluflmaktad›r. Araflt›rma kesitsel tan›mlay›c› niteliktedir. Verilerin toplanmas› amac›yla araflt›rmac›lar tara-
f›ndan oluflturulan bir kiflisel bilgi formu ile Foshee ve arkadafllar› (1992) taraf›ndan gelifltirilen  Çiftler Aras› fiid-
deti Kabul Ölçe¤i uygulanm›flt›r. Ölçek; “çiftler aras›nda fliddetin genel kabulü”, “erkeklerin k›z arkadafllar›na flid-
det uygulamalar›n›n kabulü” ve “k›zlar›n erkek arkadafllar›na fliddet uygulamalar›n›n kabulü” fleklinde üç alt bi-
rimden oluflmaktad›r. Genel kabul maksimum on alt›, erke¤in k›za ve k›z›n erke¤e fliddet uygulamas›n›n kabulü
maksimum on puan üzerinden de¤erlendirilmifltir. Veriler SPSS9.0 program›nda analiz edilmifltir. Analizlerde
Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney-U testleri kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na giren ö¤rencilerin yafl ortalamas› 21.3±0.07 y›ld›r. “Çiftler aras›nda fliddetin genel kabu-
lü”, “erkeklerin k›z arkadafllar›na fliddet uygulamalar›n›n kabulü” ve “k›zlar›n erkek arkadafllar›na fliddet uygula-
malar›n›n kabulü” ortalama puanlar› s›ras›yla 4.5±0.1, 3.2±0.01 ve 3.2±0.01’dir.  Her üç kabul de cinsiyete
göre anlaml› olarak de¤iflmekteydi. “Çiftler aras›nda fliddetin genel kabulü” k›zlara k›yasla erkeklerde daha yük-
sek düzeydeydi (5.4±0.2). fiiddetin genel kabulü annenin e¤itim düzeyinin yükselmesiyle azalmakta (4.0±0.2),
baba e¤itim düzeyinin yükselmesiyle azalmakta (4.2±0.1) ailenin gelirinin düflmesiyle birlikte artmaktayd›
(5.4±0.3). Sigara (5.1±0.3) ve uyuflturucu kullan›m›n›n (5.8±1.0) fliddetin genel kabulünü art›rd›¤› görüldü. Ço-
cuklu¤undan beri anne-babas› taraf›ndan dövüldü¤ünü belirtenlerde (6.9±1.0) ve anne-babas›n›n birbirlerine flid-
det uygulad›¤›n› (5.0±0.6) belirten ö¤rencilerde genel olarak fliddetin kabulü belirgin olarak yüksek düzeydeydi. 

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rma sonuçlar› ‹nönü Üniversitesi ö¤rencileri aras›nda çiftler aras›nda fliddetin kabul edildi¤ini göstermek-
tedir. Bulgular ailede bafllayan olumsuz kültürlenmenin sonuçlar›n› yans›tmas› aç›s›ndan çarp›c›d›r ve gençlere
sosyal yaflama at›lmadan önce e¤itim kurumlar›nda fliddeti önlemeye ve problem çözmeye yönelik programla-
r›n uygulanmas›n›n önemine iflaret etmektedir. 
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DEN‹ZL‹ ‹L‹NDE YAfiAYAN DO⁄URGAN ÇA⁄ EVL‹ KADINLARIN A‹LE ‹Ç‹ KARAR ALMA 
SÜREÇLER‹NE KATILIMLARI

M.ZENC‹R, A.ÖZfiAH‹N, B.ÇATAK, B.GÖKÇE YILMAZ, N.MEYDAN ACIMIfi, E.ALKIfi,
E.TURHAN, M.BOSTANCI
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
mzencir@pamukkale.edu.tr

Amaç

Denizli ilindeki do¤urgan ça¤ evli kad›nlar›n aile içi karar alma süreçlerine kat›l›mlar› incelenmifltir.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma tipi kesitseldir. Denizli Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› (2004) kapsam›nda yürütülen çal›flman›n verileri
kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n evreni olarak tüm il al›nm›flt›r. Örneklem büyüklü¤ü olarak 2100 haneye ve her ha-
nede en az bir evli kad›na ulafl›lmas› hedeflenmifltir. Çok aflamal› tabakal› küme örnekleme yöntemi kullan›lm›fl-
t›r. Tabakalama ifllemi il merkezi (ba¤l› belde ve köyler) ve ilçeler (ba¤l› belde ve köyler) fleklinde yap›lm›flt›r. Ça-
l›flmada 1917 evli kad›na (%91.3) ulafl›lm›flt›r. Aile içi karar süreçleri olarak: mülkiyet, gelir kullan›m›, tafl›t al›-
m›, çocuk e¤itimi, giyinme, kimlerle görüflece¤i, mahalle içi hareketleri ele al›nm›flt›r. Karar sürecine kat›l›m befl-
li likert fleklinde (hiçbir zaman-çok az, az, orta, ço¤unlukla, her zaman),  sorulmufl ve ço¤unlukla ve her zaman
yan›tlar› karar sürecine kat›l›m olarak de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan 1917 kad›n›n yafllar› 31.8±7.7’dir. 

Kad›nlar›n karar alma sürecine kat›l›mlar›; mülkiyet edinme konusunda %66.8, tafl›t al›m›nda %60.0, gelirin kul-
lan›m›nda %57.7, çocu¤un e¤itiminde %82.3, giyinmesinde %61.7, görüflece¤i kiflilerde %62.3, mahalle için-
de hareketlerinde %60.3’dür. 

Beyaz yakal›-yüksek nitelikli meslek sahibi olanlar›n çal›flmayan-ev han›mlar›na, ücretsiz aile iflçilerine ve ev ek-
senli çal›flanlara göre karar sürecine kat›l›mlar› daha yüksektir. Esnaf olanlar›n elde edilen gelirin kullan›m› d›-
fl›nda çal›flmayan-ev han›mlar›na, ücretsiz aile iflçilerine ve ev eksenli çal›flanlara göre karar sürecine kat›l›mla-
r› daha yüksektir; gelirin yönlendirilmesinde ise sadece ücretsiz aile iflçilerinden daha yüksek kat›l›m göstermek-
tedirler.  

E¤itimi durumu artt›kça karar sürecine kat›l›m artmaktad›r. 

Kad›nlar›n kimlerle görüflece¤i ve nas›l giyinece¤i konular› d›fl›nda, yafllar› ile karar sürecine kat›l›mlar› aras›nda
farkl›l›k saptanmam›flt›r. 15-19 yafl evli kad›nlar›n görüflece¤i kiflileri belirleme ve giyinme konusunda karar sü-
recine kat›l›mlar› di¤er yafl gruplar›na göre daha azd›r. 

Kentsel bölgede yaflayanlar k›rsal bölgede yaflayanlara göre aile içi karar alma süreçlerinin ço¤una kat›l›mlar› da-
ha yüksektir (tafl›t al›m› ve giyinmede benzerdir).  

Sonuç

Denizli ilinde kad›nlar›n aile içi karar alma süreçlerine kat›l›mlar› düflüktür. K›rsalda yaflayanlar, e¤itim durumu
düflük olanlar, daha düflük statüde çal›flan kad›nlar daha dezavantajl›d›r.
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B‹R ÜN‹VERS‹TE SA⁄LIK MERKEZ‹’NE BAfiVURANLARIN fi‹DDET HAKKINDAK‹ GÖRÜfiLER‹

Fehminaz TEMEL, Ayfle AKIN, Esen C‹R‹T, Naziyet KÖSE, Nurten SERGER,
Sema Nilay ABSEY‹, Sezin ALPAYDIN
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› 
fehminazt@yahoo.com

Amaç

Bir üniversite sa¤l›k merkezine baflvuranlar›n, önemli bir toplum sa¤l›¤› sorunu olan fliddet konusundaki görüfl-
lerinin saptanmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› bir çal›flma olan araflt›rmada, veriler iki ifl günü içinde sa¤l›k merkezine baflvuran kiflilere, araflt›rma-
c›lar taraf›ndan haz›rlanan bir anket formu ile toplanm›flt›r. Anketler, araflt›rmac›lar taraf›ndan gözlem alt›nda
uygulanm›fl, kat›l›mc›lar taraf›ndan doldurulmufltur. Araflt›rmaya merkeze baflvuran 340 kifliden 302’si (% 88.8)
kat›lm›flt›r. Analizlerde yüzde da¤›l›mlar› ve ki-kare testi kullan›lm›flt›r.  

Bulgular

Çal›flmaya kat›lanlar›n %60.3 ‘ü kad›n, %74.2’si 25 yafl alt›nda, %79.5’i üniversite/yüksekokul ö¤rencisidir.
Kat›l›mc›lardan annesinin ö¤renim düzeyi ortaokul mezunu ve alt›nda olanlarda çocuklu¤unda aile içi fliddete
maruz kalma s›kl›¤› lise mezunu ve üzerinde olanlara göre anlaml› derecede daha fazlad›r (p<0.05). “Efllerden
birinin di¤erini aile planlamas› yöntemi kullanmamaya zorlamas›”, “Bir k›z›n ailenin onaylamad›¤› birine kaçma-
s› üzerine cezaland›r›lmas›”, “Kad›n›n namus nedeniyle cezaland›r›lmas›”, “Bekaret muayenesi” ifadelerinde ka-
d›nlar›n belirtilen bu durumlar› daha fazla ‘fliddet’ olarak gördükleri saptanm›flt›r (p<0.05). Çocuklu¤unda aile
içinde fliddet görenler, aile içinde fliddet görmeyenlere göre çevresine daha fazla fliddet uygulamaktad›r
(p<0.05). Kat›l›mc›lar›n % 61.6’s› fliddete maruz kald›klar›nda baflvurabilecekleri kurumlar hakk›nda yeterli bil-
giye sahip olmad›klar›n› ifade etmifllerdir. Ayn› kiflilerin  %36.1’i Türkiye’de fliddete u¤rayan bireyleri korumak
için bir yasal düzenlemenin varl›¤› konusunda fikirlerinin olmad›¤›n›; %35.4’ü ise böyle bir yasal düzenleme ol-
mad›¤›n› düflündüklerini belirtmifllerdir. 

Sonuç ve Öneriler

Annelerin e¤itim düzeyi fliddete maruz kalma durumunu etkilemektedir. Anne e¤itiminin aile içi fliddetin orta-
dan kalkmas›ndaki rolü göz önüne al›narak kad›n e¤itiminin desteklenmesi gerekmektedir. Aile içinde fliddete
maruz kalanlar›n daha fazla fliddet uygulad›klar› görülmüfltür. Bu konuda anne babal›k programlar› oluflturulma-
l›, psikolojik dan›flmanl›k merkezleri yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Araflt›rmada kad›nlar›n erkeklere oranla daha fazla flid-
dete maruz kald›¤› saptanm›flt›r. Toplumun kad›nlara ve çocuklara yönelik fliddetin kapsam› ve içeri¤i, ayr›ca ka-
d›n›n insan haklar› konular›nda bilinçlendirilmesi; bu yönde e¤itim programlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmek-
tedir. 

Anahtar kelimeler: fiiddet, kad›n, üniversite sa¤l›k merkezi
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ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N  KADIN HAKLARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VE GÖRÜfiLER‹

Gül PINAR
Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik ve Sa¤l›k Hizmetleri Bölümü
gpinar@baskent.edu.tr

Ülkemiz anayasas›, kanun önünde herkesin eflit oldu¤unu bildirmifl, cins ayr›m› yap›lmadan eflitlik anlay›fl›n› ge-
tirmifltir. Kad›n haklar› garantisinin yasalarla oldu¤u kadar toplumda ne ölçüde uyguland›¤›n›n da aranmas› ge-
reklidir.

Amaç

Çal›flma Mart 2006’da Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesinde okuyan ö¤rencilerin kad›n haklar›na
yönelik bilgi ve görüfllerinin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› tipte bir araflt›rmad›r. Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin (n=400) tamam›
araflt›rma grubunu oluflturmufltur. Özellikle Sa¤l›k Bilimleri bölümünde okuyan ö¤rencilerin mesleki yaflamlar›n-
da kad›n-erkek eflitli¤i ile ilgili uygulamalara duyarl› olmalar› beklendi¤inden üniversitenin bu bölümlerinde arafl-
t›rman›n yap›lmas› planlanm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 361 ö¤renci araflt›rma grubuna dahil edil-
mifltir. Böylelikle evrenin % 80’den fazlas›na ulafl›lm›flt›r. Üniversite ö¤rencilerinin kad›n haklar› konusunda bil-
gi ve görüfllerini elde edebilmek amac›yla araflt›r›c›lar taraf›ndan literatürden yararlan›larak oluflturulan anket for-
mu kullan›lm›flt›r. Anket formunda; ö¤rencilerin sosyo-demografik özellikleri, kad›n haklar› konusunda bilgi dü-
zeylerini ve görüfllerini belirlemeye yönelik 28 adet soru yer almaktad›r. Anket formu araflt›rmac›lar taraf›ndan
s›n›f ortam›nda dersin bafllang›c›nda ilgili hocalardan izin al›narak ö¤rencilere grup halinde da¤›t›lm›fl ve ö¤ren-
cilerin kendileri taraf›ndan doldurulmufltur.Verilerin analizinde ortalama, yüzdelik hesaplar› ve ba¤›ms›z gruplar-
da t testi kullan›lm›flt›r. 

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin % 76.2’si 20-23 y, % 80’i k›z, % 18’i erkektir. Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin
%46.4’ü yasalar›n kad›n haklar›n› korumada bir yapt›r›m› olmad›¤›n› düflünmekte, %79.7’si meclisteki kad›n mil-
letvekili say›s›n› yetersiz bulmakta, % 70’i kad›n›n sosyal, kültürel ve ekonomik alanda eflit olmad›¤›n› düflünmek-
tedir. %51.5’i kad›n haklar› konusunda uluslar aras› çal›flmalardan haberdar olmad›¤›n›, % 77.9’u zinan›n her
iki taraf için suç teflkil etti¤ini ve boflanma için neden oluflturdu¤unu, %75.1’i daha önce kad›n haklar› konusun-
da bir faaliyete kat›lmad›¤›n›, %60’› konuyla ilgili bilgisinin yeterli olmad›¤›n›, bilgi almak istedi¤ini belirtmifltir.
“Erke¤in do¤um kontrolüne izin vermemesi kad›n haklar›n›n bir ihlalidir”, “çal›flan kad›n evdeki görevlerini ak-
satmamak zorundad›r” ifadeleri ile cinsiyet aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r
(p>0.05).

Sonuç

Erkek ö¤rencilerin hala ataerkil düflünce yap›s›nda oldu¤u, tarihten gelen kad›n-erkek anlay›fl›n›n de¤iflmedi¤i ve
k›zlara göre kad›n haklar› ile ilgili daha az oranda bilgiye sahip olduklar› belirlenmifltir (p<0.05). K›z ö¤rencile-
rin erkek ö¤rencilere göre kad›n haklar›na daha duyarl› olsalar da geleneksel yap›da verilen ifadelere kat›lma
oranlar› erkeklerin verdi¤i yan›tlara benzerlik gösterdi¤i görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Kad›n, Kad›n Haklar›, Kad›n-Erkek Eflitli¤i

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Poster Bildiri No: 3

HALK E⁄‹T‹M MERKEZ‹’NDE KURS GÖREN 15-49 YAfi EVL‹ KADINLARIN DO⁄UM KONTROL
YÖNTEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ DÜZEY‹ ‹LE KULLANDIKLARI DO⁄UM KONTROL
YÖNTEMLER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI

Berrin BAYRAKLI, S. BAYHAN, T. KUZLU AYYILDIZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sa¤l›k Yüksekokulu
berrinbayrakli@yahoo.com.tr 

Amaç

Bu çal›flmada Zonguldak ‹li Fatih Halk E¤itim Merkezi’nde kurs gören 15-49 yafl evli kad›nlar›n sosyo-demog-
rafik ve do¤urganl›k özellikleri, do¤um kontrol yöntemlerine iliflkin bilgi düzeyleri ile kulland›klar› do¤um kont-
rol yöntemleri aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyabilmek amaçlanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Kesitsel tipte tan›mlay›c› olan çal›flmam›z 22-31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda yürütülmüfltür. Araflt›rman›n ev-
renini 22-31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda kurslara devam eden 221 15-49 yaflaras› evli kad›n oluflturmakta-
d›r. Araflt›rma kapsam›nda kad›nlar›n %94’üne (n=208) ulafl›lm›flt›r. Veriler anket formu arac›l›¤› ile kursiyer ka-
d›nlarla yüz yüze görüflme tekni¤i kullan›larak toplanm›fl olup sonuçlar SPSS 13.0 istatistik program›nda yüzde-
lik ve ki-kare testi ile de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Kad›nlar›n yafl ortalamas› 35±7.30,%95.2’si (n=198) herhangi bir iflte çal›flmamakta,%42.3’ü (n=88) lise me-
zunu idi. Kad›nlar›n do¤urganl›k özelliklerine bak›ld›¤›nda; ilk gebelik yafl›n›n 22.5±3.95 y›l oldu¤u, %52.9’unun
(n=110) iki çocuk sahibi oldu¤u saptand›. Kad›nlar›n %88.0’› (n=183) aile planlamas› yöntemleri hakk›nda mev-
cut bilgisinin yeterli oldu¤unu,%53.2’sinin (n=112) bu bilgileri sa¤l›k kurulufllar›ndan, %19.2’sinin (n=40) ileti-
flim araçlar›ndan edindiklerini belirtti.Kad›nlar›n %58.2’sinin (n=121) etkili do¤um kontrol yöntemlerinden
R‹A’y›,%57.2’sinin (n=119) hap›, %42.8’inin (n=89) kondomu bildi¤i tespit edildi. Araflt›rmaya kat›lan kad›n-
lar›n % 81.3’ünün (n=169) herhangi bir yöntemi kulland›¤›,%39.1’inin (n=66) geri çekmeyi,%20.1’inin (n=34)
kondomu, %18.9’unun (n=32) R‹A’y› do¤um kontrol yöntemi olarak kulland›¤› saptand›. Kad›nlar›n bildikleri
do¤um kontrol yöntemleri ile kulland›klar› yöntemler aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› idi (p=0.025).

Sonuç ve Öneriler

Kursiyer kad›nlar›n etkili aile planlamas› yöntemlerini bilme oranlar› yüksek olmas›na ra¤men, yayg›n olarak
kulland›klar› yöntem geri çekmedir. Ulafl›lmas› kolay olan kursiyer kad›nlar›n etkili yöntem kullanma davran›fl-
lar›n› artt›rmak için sürekli ve etkin sa¤l›k e¤itimi yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u düflünülmektedir.

195

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



196

Poster Bildiri No: 4

A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET, KADINLARIN ÜREME SA⁄LI⁄I VE H‹ZMETLER‹NDEN FAYDALANMASINDA
B‹R ETKEN M‹D‹R?

Aygül AKYÜZ, Gönül fiAH‹NER, Bilal BAKIR
Gülhane Askeri T›p Akademisi Hemflirelik Yüksek Okulu
f.gonul@yahoo.com

Amaç

Bu çal›flma ile Jinekoloji Poliklini¤ine baflvuran üreme ça¤›ndaki kad›nlarda, aile içi fliddetin kad›n›n üreme sa¤-
l›¤›na ve üreme sa¤l›¤› hizmetlerinden faydalanmas›na olan etkisinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Bu araflt›rma, 1 fiubat 2007–30 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Ankara’n›n iki büyük e¤itim ve araflt›rma hasta-
nesi jinekoloji poliklini¤ine baflvuran 15–49 yafl, evli kad›nlardan rastgele seçilmifl 250 kad›nda kesitsel olarak
uygulanm›flt›r. Kad›nlar›n tan›t›c› özellikleri ile üreme sa¤l›¤› durumlar› ve hizmetlerinden faydalanmalar›na yö-
nelik verilerin toplanmas›nda araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen “anket formu” ve aile içi fliddeti belirlemede  “Ai-
le ‹çi Kad›na Yönelik fiiddet Ölçe¤i (AKfiÖ)” kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Bu araflt›rma bulgular›na göre e¤itim seviyesi, ilk evlenme ve ilk cinsel iliflki yafl› düflük olan kad›nlar daha fazla
oranda fliddete maruz kalmaktad›r (p<0.005). fiiddet gören kad›n›n gebelik ve do¤um say›lar›, son gebeliklerini
planlamama ve isteyerek düflükle sonland›rma oranlar› da daha yüksektir (p<0.005). Bunun yan›nda fliddet gö-
ren kad›n›n do¤um öncesi bak›m alma, do¤umunu sa¤l›k kuruluflunda yapma, etkin kontraseptif yöntem kullan-
ma ve jinekolojik muayeneye gitme oranlar› düflüktür (p<0.005). Bu kad›nlar cinsel yaflamlar›n› daha mutsuz
olarak alg›lamakta ve efllerine karfl› korku, nefret gibi olumsuz duygular beslemektedir.

Sonuç

Aile içi fliddete maruz kalan kad›nlar›n üreme sa¤l›¤› durumlar›n›n olumsuz etkilendi¤i ve hizmetlerden faydalan-
ma da engeller yaflad›klar› de¤erlendirilmektedir. 
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TOPLUMSAL C‹NS‹YET AYRIMCILI⁄ININ KADINLARIN ÜREME SA⁄LI⁄INA VE
H‹ZMETLER‹NDEN FAYDALANMASINA ETK‹S‹

Aygül AKYÜZ, Gönül fiAH‹NER, Bilal BAKIR
Gülhane Askeri T›p Akademisi Hemflirelik Yüksekokulu
aygulakyuz@yahoo.com

Amaç

Bu çal›flma ile Jinekoloji Poliklini¤ine baflvuran üreme ça¤›ndaki kad›nlarda, toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n
üreme sa¤l›¤› ve hizmetlerinden faydalanmas›na etkisinin belirlenmesi hedeflenmifltir.

Gereç ve Yöntem

Çal›flma, 1 fiubat 2007–30 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Ankara’n›n iki büyük e¤itim ve araflt›rma hastanesi-
nin Jinekoloji poliklini¤ine muayene için baflvuranlardan rastgele seçilen, 15–49 yafl, evli 250 kad›n üzerinde
yürütülmüfltür. ‹lgili verilerin toplanmas›nda literatür araflt›rmas›nda toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› gösterebile-
ce¤i düflünülen sorular›n yer ald›¤› ve araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen Anket Formu kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Kad›nlar›n yafl ortalamas› 32.98±7.32 olup, %52.0’si ilkokul mezunudur. Kad›nlar›n e¤itim seviyesi ile erkek-
lerin (kocas›) e¤itim seviyesi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark oldu¤u, kad›nlar›n daha düflük e¤itim al-

d›klar› (X2=34.231, p<0.001) görülmüfltür (r=0.663; p<0.001). Kad›nlar›n %81.2’sinin çal›flmad›¤›, çal›flma-
yan kad›nlar›n %34.5’i çocuklar›n bak›m›n› üstlenmek, %26.6’s› ise eflleri istemedi¤i için çal›flmamaktad›r. Lise

ve üzeri okul mezunu olan (X2=52.878, p<0.001), çal›flan (X2=12.535, p=0.006), hane geliri yüksek
(X2=74.894, p<0.001) olan ve apartman dairesinde yaflayan (X2=24.920, p<0.001) kad›nlar›n daha fazla sa-
y›da DÖB ald›¤›, daha yüksek oranda rahatl›kla jinekolojik muayeneye gittikleri saptanm›flt›r. Ayn› zamanda ka-

d›nlar›n e¤itim durumu (X2=38.376, p<0.001) ve hanenin gelir miktar› artt›kça (X2=24.235, p<0.001) son
do¤umlar›n› hastanede yapma oranlar› artmaktad›r. Efllerinin ve kendilerinin e¤itim düzeyi düflük (X2=36.553,
p<0.002; X2=49.274, p<0.001), çal›flmayan (X2=18.867, p<0.001), aile içi kararlarda son sözün erkek ta-
raf›ndan söylendi¤i (X2=43.503, p<0.001) ailelerde, kendi r›zas› al›nmadan ailesinin iste¤iyle evlendirilen
(X2=34.536, p<0.001) ve hane gelirine katk›s› olmayan (c_=16.166, p=0.001) kad›nlar›n sa¤l›k kurulufluna
giderken daha yüksek oranda efllerinden izin ald›klar› belirlenmifltir.

Sonuç

Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n kad›nlar›n üreme sa¤l›¤› durumlar›n› olumsuz etkilendi¤i ve hizmetlerden fay-
dalanma da engellere neden oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
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TÜRK HUKUK S‹STEM‹ ‹Ç‹NDE C‹NSEL VE ÜREME SA⁄LI⁄I HAKLARI

Cihangir ÖZCAN, Ayfle Dilek fi‹MfiEK, Erhan BÜKEN, Rengin ERDAL
Baflkent Üniversitesi Kad›n-Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezi
adilek.simsek@gmail.com

Girifl ve Amaç

Kiflilerin hak ve özgürlükleri uluslararas› anlaflmalar ve ulusal yasal metinlerde tan›mlanm›flt›r. ‹nsan haklar›ndan
türeyen haklar kapsam›nda sözedilen üçüncü kuflak haklar aras›nda say›lan cinsel ve üreme sa¤l›¤› haklar›; Ulus-
lararas› Aile Planlamas› Federasyonunun yay›mlad›¤› “Cinsel ve Üreme Sa¤l›¤› Haklar›” bildirgesinde say›lm›fl-
t›r. Çal›flmam›zda, bu bildirgede yer alan haklar›n Türk Hukuk sistemi içindeki karfl›l›klar› araflt›r›lm›flt›r. 

Yöntem

Anayasa baflta olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile TBMM taraf›ndan onaylanarak iç hukuk düzen-
lemesi olarak kabul edilmifl uluslararas› anlaflmalar taranarak bildirgede yer alan haklar› karfl›layan maddeler bu-
lunmufltur.

Bulgular

Bildirgede tan›mlanan haklardan yaflama, eflitlik, hürriyet, düflünce haklar› ile toplanma özgürlü¤ü ve siyasete
kat›lma hakk› anayasam›z›n ilgili maddelerinde tan›mlanm›flt›r (madde 10,17,19, 29,34). .Bildirgede yer alan di-
¤er haklardan evlenme hakk›, mahremiyet hakk›, çocuk sahibi olmaya karar verme hakk›, bilgilendirme ve e¤i-
tim hakk›, sa¤l›k bak›m› alma ve sa¤l›¤›n korunmas› hakk› ile iflkence ve kötü muameleden özgür olma haklar›-
na ait Türk hukuk sistemi içinde yer alan Türk Medeni Kanunu, Kad›na Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Kanunu,
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, Devlet Memurlar› Kanunu, ‹fl Kanunu ve Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Ka-
nunu, Nüfus Planlamas› Kanunu ve Hasta Haklar› yönetmeli¤inde karfl›tlar› belirlenmifltir. ,Bildirgede belirtilen
haklar›n ve uygulamalar›n ihlali ile ilgili hükümler de Türk Ceza Kanununda tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca bildirgede ta-
n›mlanan haklar aras›nda Türk hukukunda karfl›l›¤›n› belirleyemedi¤imiz hak ise CS/ÜS konusunda yeni tekno-
lojilerden yararlanma hakk›d›r. 

Sonuç

CS/ÜS Bildirgesinde yer alan haklardan bir tanesi hariç Türk hukuk sistemi içinde karfl›l›klar› bulunmakta ve
mevcut haklar›n ihlali halinde cezai hükümlerde yer almaktad›r. ‹lgili kamu kurulufllar›, medya ve sivil toplum ku-
rulufllar›na haklar›n toplum taraf›ndan fark›ndal›¤›n›n artt›r›lmas› ve eksik yasal düzenlemelerin tamamlanmas›
konusunda görevler düflmektedir. 

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Poster Bildiri No: 7

DÜNYA SA⁄LIK ÖRGÜTÜNÜN SA⁄LIKLI KENTLER YAKLAfiIMI VE ‹STANBUL KADIN VE
A‹LE SA⁄LI⁄I MERKEZLER‹NDE B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK UYGULAMALARININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Esra AKTAfi, A. Z. fiENG‹L
Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi 
esraaktas1905@gmail.com

Girifl ve Amaç

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), sa¤l›k hizmetlerindeki fark›n giderilmesi ve kad›nlar›n hizmetlere eflit ulafl›m›n›n
sa¤lanmas› amac›yla, kad›n sa¤l›¤›na iliflkin ilke ve öncelikli uygulama alanlar›n› belirlemifltir. Araflt›rmada, ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Kad›n ve Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde (KSM) yap›lan sa¤l›k uygulamalar›n›n
DSÖ’nün kad›n sa¤l›¤›na yönelik Viyana Bildirgesindeki önermelere uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi amaçlan-
m›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Bu çal›flma, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ‹flleri ve H›fz›-
s›hha Müdürlü¤üne ba¤l› KSM’lerde çal›flan 5 doktor, 4 hemflire, 1 sa¤l›k e¤itimcisi ve 1 yöneticilerden oluflan
11 kifli ile, 01 Ocak–31 May›s 2007 tarihleri aras›nda yap›lan sa¤l›k uygulamalar›n›n gerekçeleri, örgütlenme
biçimi, finans kaynaklar›, ulafl›labilirli¤in sa¤lanmas›, koruyucu sa¤l›k hizmetleri ve sa¤l›k e¤itim programlar›n›
saptamak amac›yla derinlemesine görüflmeler yap›lm›fl, DSÖ’nün Viyana Bildirgesindeki önerilerine uygunlu¤u
karfl›laflt›r›l›p de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

DSÖ Viyana Bildirgesinde kad›n sa¤l›¤› ile ilgili cinsel ve üreme sa¤l›klar›na yönelik uygulamalara öncelik veril-
mesi, kolay ulafl›labilir, yayg›n ve fark›ndal›k oluflturmaya dayanmas›, öncelikli alanlar olarak belirtilmifltir. ‹stan-
bul’da 30 ayr› KSM’ye baflvuran kad›nlara, üreme ve cinsel sa¤l›k konular›nda erken tan› ve fark›ndal›k olufltur-
mak için 2007 y›l› süresince, kemik erimesi ve genel sa¤l›k e¤itimleri kapsam›nda 442 500 kifliye; meme kan-
seri, rahim a¤z› kanseri ve genital enfeksiyonlar› içine alan jinekolojik tarama kapsam›nda 238 950 kifliye ve
psikolojik dan›flmanl›k hizmetleri kapsam›nda 23 600 kifliye ulafl›laca¤›n›n planland›¤› tespit edilmifltir. Befl ay
içerisinde; toplam 77 236 kifliye (% 17.45) kemik erimesi, 112 454 kifliye (% 25.41) sa¤l›k e¤itimi, 51 917 ki-
fliye (% 21.72) meme kanseri taramas›, 27 239 kifliye (% 11.39) rahim a¤z› kanseri taramas›, 33 694 kifliye (%
14.1) genital enfeksiyon taramas› yap›labildi¤i saptanm›flt›r. Uygulamalarda di¤er kurumlar›n paydafl olmad›¤›,
sürveyans›n ve ulafl›lan say›lar›n planlamaya göre düflük oldu¤u saptanm›flt›r. 

Sonuç 

KSM’lerde yap›lan birinci basamak sa¤l›k uygulamalar›n DSÖ’nün önerilerine uygun oldu¤u ancak, paydafll›k,
sürveyans ve ulafl›labilirlik oranlar›n›n düflük oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.
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ANKARA MERKEZ‹NDE BULUNAN B‹R SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN KADINLARIN
fi‹DDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE SCL–90-R BEL‹RT‹ TARAMA ÖLÇE⁄‹ ‹LE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Özge KARADA⁄, Sarp ÜNER, M.S. DURAK, S. DEM‹RE⁄EN, M.F. BA⁄CI
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD
okaradag@hacettepe.edu.tr

Amaç

Bu çal›flma, sa¤l›k oca¤›na baflvuran kad›nlar›n fliddete maruz kalma durumlar›n›n saptanmas› ve ruhsal belirti-
lerinin SCL-90-R Belirti Tarama Ölçe¤i ile de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lm›flt›r. 

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki araflt›rman›n evrenini, Ankara merkezinde hizmet veren bir sa¤l›k oca¤›na üç ifl günü içinde
herhangi bir nedenle baflvuran ortaokul ve üzeri ö¤renim düzeyine sahip 18 yafl ve üzeri 268 kad›n oluflturmak-
tad›r. Araflt›rman›n verileri, kad›nlar›n baz› sosyo-demografik özelliklerine ve fliddete maruz kalma durumlar›na
yönelik sorular içeren anket formu ve Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› Da¤ taraf›ndan yap›lan SCL-
90-R Belirti Tarama Ölçe¤i ile gözlem alt›nda toplanm›flt›r. Verilerin analizinde ki-kare, t testi ve ANOVA önem-
lilik testleri kullan›lm›fl, p de¤eri 0,05 olarak al›nm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n yafllar› 18-67 aras›nda olup, yafl ortalamas› 33,7±9,9 y›ld›r (ortanca=31,0). Ka-
d›nlar›n %66,7’si evli, %64,2’si ev han›m›d›r. Araflt›rmaya kat›lanlar›n yar›dan fazlas› (%51,5) fliddete (duygusal,
ekonomik, cinsel ya da fiziksel) maruz kald›¤›n› belirtmifltir. Çal›flmaya kat›lanlar›n %18,7’sinin “Global Belirti
Endeksi” puan›, kesim puan› olan 1’in üzerinde bulunmufltur. “Pozitif Belirti Distres Endeksi” puan ortalamas›
1,4 olarak hesaplanm›flt›r. “Toplam Pozitif Belirti” puan ortalamas› ise 36,0’d›r ve fliddete maruz kalan kad›n-
lar›n puan ortalamalar›, fliddete maruz kalmayanlara göre yüksek bulunmufltur, bu fark istatistiksel olarak anlam-
l›d›r (p<0,05).

Sonuç ve Öneriler

Çal›flman›n bulgular›, fliddete maruz kalan kad›nlarda, ruhsal belirtilerin çeflitlili¤inin artt›¤›n› göstermektedir. fiid-
dete maruz kalan kad›nlarda ruhsal yak›nmalar›n daha çeflitli olmas›, görülen ruhsal bozukluklar›n çeflitlili¤ine
iflaret ediyor olabilir. Kad›na karfl› fliddetin önlenmesi, kad›n›n ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r.
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KADINLARA GEBEL‹K DÖNEM‹ BOYUNCA YAPILAN fi‹DDET‹N ANAL‹Z‹

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
Hitit Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Çorum
nurfatihh@hotmail.com

Amaç 

Çal›flma, Gebe kad›nlara gebelik dönemi boyunca yap›lan fliddetin belirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› olarak ya-
p›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

2.02.07- 1.06.07 tarihleri aras›nda Do¤um ve Çocuk Bak›mevi Gebe izlem poliklini¤ine baflvuran, araflt›rma-
ya kat›lmay› kabul eden 100 gebe kad›n araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Anket formu kullan›larak toplanan ve-
riler, SPSS V (13.0 ) paket program›nda yüzdelik say›lar ve ki-kare testi ile de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n %70’i 20-30 yafl aras›,%57’si lise ve üzeri e¤itim alm›fl,%66’s› çekirdek,%34’ü
genifl aileye sahip,%,20’sinin ilk gebeli¤i,%95’inde gebeli¤inde komplikasyon geliflmemifltir. Kad›nlar›n %65’i
gebelik dönemi boyunca fliddete u¤ram›fl, fliddete u¤rayan kad›nlar›n %83.1’i psikolojik,%35.4’ü cinsel,%23.1’i
ise fiziksel fliddet gördü¤ünü ifade etmifltir.Psikolojik fliddet yaflayanlar›n,%90.5’i eflinden,%66.0’› kay›nvalide-
sinden,%47.2’si sa¤l›k personeli taraf›ndan, %84.9’u bebe¤in cinsiyeti nedeniyle,%79.2’si cinsel isteksizlik ne-
deniyle,%60’› sa¤l›k personeli taraf›ndan afla¤›lanma fleklinde psikolojik fliddet yaflad›¤›n›,cinsel ve fiziksel fliddet
yaflayanlar›n ise tamam›n›n efli taraf›ndan fliddete maruz kald›klar› belirlenmifltir.Fiziksel fliddet nedenleri ince-
lendi¤inde ise; %86.7’si efliyle farkl› fikirde oldu¤u için,%60’› aile büyükleri nedeniyle,%33.3’ü istenmeyen ge-
belik nedeniyle,%20’si ise cinsel birleflmeyi reddetti¤i için fliddete u¤rad›¤›n›,%86.7’si itme-tekme,66.7’si saç›n›
çekme,%33.3’ü tokat atma fleklinde fliddete maruz kald›¤›n› ifade etmifltir.Kad›nlar›n yafl›,e¤itim durumlar›, ai-
le yap›s› ile fliddete maruz kalma durumlar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunurken(P<0.05),Ge-
belik say›s›, gebelik komplikasyonun varl›¤› ile fliddete maruz kalma durumlar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak
önemsiz bulunmufltur (P>0.05).

Sonuç

Kad›nlar tüm yaflamlar› boyunca do¤urganl›k özelliklerinin getirdi¤i bir tak›m biyolojik kökenli faktörlerin etkisi
ile toplumsal cinsiyet temelli fliddete maruz kalmaktad›r. Kad›nlara yönelik fliddetin azalt›lmas› için cayd›r›c› po-
litikalar›n gelifltirilmesi, toplumsal cinsiyet temelli bak›fl aç›s›n›n ana politika ve programlara uyarlanmas› önem
tafl›maktad›r.
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KAYSER‹ ‹L‹’NDE A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER 

Serpil POYRAZO⁄LU, Zeynep BAYKAN, Melis NAÇAR, Fevziye ÇET‹NKAYA, ‹smail KÖSE,
Ayflegül ARDIÇ 
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
drserpil44@yahoo.com

Amaç

Bu çal›flman›n amac›, Kayseri’de seçilmifl iki sa¤l›k oca¤› bölgesinde yaflayan kad›nlar›n maruz kald›klar› aile içi
fliddetin boyutunu, etkileyen faktörleri ortaya koymakt›r. 

Yöntem

Çal›flma, 2008’de Kayseri ‹linde sosyoekonomik düzeyi yüksek ve düflük olan iki sa¤l›k oca¤› bölgesinde yap›l-
m›flt›r. Kesitsel tipte olan bu çal›flmada, sa¤l›k ocaklar›na herhangi bir nedenden dolay› hizmet almak için bafl-
vuran 15 yafl ve üzeri tüm kad›nlara (sosyoekonomik düzeyi yüksek bölgeden 246, düflük bölgeden 109 toplam
355 kad›n) anket uygulanm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya al›nan kad›nlar›n yafl ortalamas›, 34,0±10,9’du. Kad›nlar›n % 82,3’ü evli, % 12,4’ü bekâr, % 5,4’ü
duldu. Araflt›rma kapsam›na giren kad›nlar›n % 49.9’u aile içi fliddete maruz kald›klar›n› ifade etmifllerdir. Ka-
d›nlar›n % 32.4’ü sözel, % 26.%’i fiziksel, % 23.1’i duygusal, % 12.7’si ekonomik, % 4.5’i cinsel fliddete ma-
ruz kald›klar›n› belirtmifllerdir. Kad›nlar›n % 76.1’i efli taraf›ndan, % 16.9’u kendi anne babas›, % 9.9’u ise efli-
nin anne babas› taraf›ndan fliddet gördüklerini belirtmifllerdir. Fiziksel fliddet gören kad›nlar›n % 70.0’i nadiren,
% 18.6’s› ara s›ra, % 11.4’ü s›k fliddete maruz kald›klar›n› belirtmifllerdir. Evli kad›nlar›n % 27.1’i, bekârlar›n %
18.2’si fiziksel fliddete maruz kald›klar›n› ifade etmifllerdir. Eflinin ve kendisinin e¤itim düzeyi daha düflük, ço-
cuklu¤unda fliddete maruz kalm›fl ve babas›n›n annesine vurdu¤unu görmüfl, sosyoekonomik düzeyi daha düflük,
efli anne-babas›ndan fliddet gören, efli alkol içen veya kumar oynayan kad›nlar, daha yüksek oranda fiziksel flid-
dete maruz kalm›fllard›. Efli, taraf›ndan fiziksel fliddet gören kad›nlar›n % 74.3’ü, fliddet görmeyen kad›nlar›n %
57.8’i çocu¤una fiziksel fliddet uyguluyordu.

Sonuç

Aile içi fliddet ülkemizin en önemi sorunlar›ndan biridir. Anne babas›ndan fliddet gören erkek kad›na; kad›n da
çocuklar›na fliddet uygulamaktad›r. Bu sorunun çözümü için e¤itim çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmelidir.
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15-49 YAfi GRUBU EVL‹ KADILARIN fi‹DDETE ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiLER‹ VE fi‹DDETE MARUZ KAL-
MA DURUMLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Birsen ALTAY, Ulviye GENÇ, Nuran B‹LG‹L‹
Ondokuz May›s Üniversitesi Samsun Sa¤l›k Yüksek Okulu 
munisealtay@hotmail.com

Amaç

15-49 yafl evli kad›nlar›n aile içi fliddet konusundaki görüflleri ile fliddete maruz kalma durumlar›n› de¤erlendir-
mek amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki bu çal›flma, 6 Ekim-26 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Samsun Adalet Aile Sa¤l›¤› Merkezi-
nin hizmet verdi¤i bölgede yap›lm›flt›r.Veriler anket formu ile toplanm›flt›r. Anket formlar›  Samsun Sa¤l›k Yük-
sek Okulu dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin 14 hafta boyunca her hafta ziyaret ettikleri evli kad›nlardan yüz yüze
görüflme yöntemiyle doldurulmufltur. Toplam 125 kad›na ulafl›lm›flt›r. Elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistiksel
paket program›yla de¤erlendirilmifltir. Verilerin analizinde yüzdelik, ki-kare önemlilik kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalamas›n›n 32.33 ±9.37, efllerin yafl ortalamas›n›n 35.39 ± 9.38 oldu¤u
saptanm›flt›r. Kad›nlar›n %59.2’si aile içi fiziksel fliddete % 32.0 Sözel fliddet, % 11.2 duygusal fliddet , % 16.0
ekonomik fliddet ve % 15.2’sininde cinsel fliddete maruz kald›klar› saptanm›flt›r. Fiziksel fiiddete maruz kalan
kad›nlar›n % 22.4’ü ilk fliddeti evlili¤inin ilk günlerinde, %11.2’si ilk çocuktan sonra gördü¤ünü ve % 5.5’i de
hamileli¤i s›ras›ndada fliddet gördü¤ünü ifade etmifltir. fiiddetin nedenlerine bak›ld›¤›nda %41.6’s›n›n nedeni
maddi güçlükler oldu¤u bulunmufltur. fiiddet gören kad›n›n %72.8’i fliddet sonras› kocas›na küsüp konuflmad›-
¤›n›,% 11.2’si yata¤›n› ay›rd›¤›n›, %16.0’s› ise geçici bir süre ile ailesinin yan›na gitti¤ini ifade etmifllerdir. Erke-
¤in e¤itimi, yapt›¤› ifli, ayl›k gelir durumu, evlenme flekli ve aile yap›s› ile fliddete maruz kalma durumu durumun-
da aras›ndaki iliflkinin önemli olmad›¤› bulunmufltur. 

Sonuç ve Öneriler

Çal›flmam›z›n sonucunda, kad›nlar›n aile içi fliddeti hiç de az›msanamayacak ölçüde yaflad›¤›, kad›nlar›n ço¤u za-
man bu fliddete sessiz kald›¤› ve kad›nlar›n fliddet karfl›s›nda hak arama durumlar›n›n söz konusu olmad›¤› sap-
tanm›flt›r.Sa¤l›k personelinin aile içi fliddet konusunda duyarl› olmas›, kad›nlar›n bu konudaki duyarl›l›klar›n›n ar-
t›r›lmas›nda yard›mc› olunmas› önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kad›n, fliddet, Aile içi fliddet, tutum
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ÇANKIRI DEVLET HASTANES‹’NE BAfiVURAN ADÖLESAN GEBELER‹N KARfiILAfiTIKLARI
SA⁄LIK SORUNLARI

Ayfle KOYUN
Çank›r› Karatekin Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
ayse.koyun@hotmail.com 

Amaç

Adölesan gebelikler, anne ve bebe¤i olumsuz yönde etkileyen önemli bir toplum sa¤l›¤› sorunudur. Erken yaflta
çocuk sahibi olmak kad›nlar›n e¤itim, sosyoekonomik ve bedensel yönden geliflmelerine engel olmaktad›r. Bu
nedenle, Çank›r›’daki adölesan gebelerin karfl›laflt›klar› sa¤l›k sorunlar›n›n incelenmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Bu çal›flma Ocak-Mart 2007 tarihleri aras›nda Çank›r› Devlet Hastanesi Do¤um Poliklinikleri’nde rastgele seçi-
len 150 gönüllü gebe kat›l›mc›dan oluflmufl bir araflt›rmad›r. Elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda SPSS prog-
ram› (Statistical Package for the Social Sciences) yard›m›yla korelasyon analizi yap›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na al›nan her 4 kad›ndan birinin adölesan oldu¤u tespit edilmifltir. Adölesan gebelerin
%74’ünün e¤itim durumunun ilkö¤retim ya da daha düflük seviyede oldu¤u; %40,7’sinin gelirinin asgari ücretin
alt›nda oldu¤u; %66,7’sinin genifl ailede yaflad›¤›; %48,1’inin aile bask›s› nedeniyle evlendi¤i; %18,6’s›n›n iste-
meyerek gebe kald›¤› saptanm›flt›r. Gebelik öncesinde adölesanlar›n %55,5’nin korunmad›¤› tespit edilmifltir.
Gebelikte karfl›laflt›klar› sorunlar ve oranlar›; %51,8 ak›nt›, %44,4 bel-kas›k a¤r›s›, %44 bulant›, %26 anemi,
%22,3 vajinal kanama bulunmufltur. Yap›lan istatistiksel analizde adölesan gebelerin gelir ve e¤itim düzeylerinin
daha düflük oldu¤u (p<0,05); vajinal kanama, anemi, yetersiz antenatal bak›m gibi sorunlar› daha fazla yaflad›k-
lar› tespit edilmifltir (p<0,01).

Sonuç

Toplumda ço¤u istenmeden gerçekleflen ve yeterli antenatal bak›m alamayan adölesan gebeliklerde en çok kar-
fl›lafl›lan obstetrik sorunlar erken do¤um, düflük do¤um a¤›rl›kl› bebek, annenin gebelikte yetersiz kilo almas›, pi-
ka, neonatal ölüm iken; sosyal sorunlar ise e¤itim ve sosyoekonomik düzeyinin düflük olmas›, yetersiz otokont-
rol, düflük meslek arzusudur. Bu sorunlar›n azalt›lmas› konusunda adölesanlar›n bilinçlendirilmesine ve kontra-
sepsiyon e¤itimine ihtiyaç vard›r. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan gebelik, Sa¤l›k sorunlar›, Sosyal sorunlar. 
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EVL‹L‹KTE STRES KAYNAKLARI

Nurdan fiAH‹N, Necla SARI, Ömrüye AKKURT 
Bal›kesir Üniversitesi Band›rma Sa¤l›k Yüksek Okulu
nurdan970@gmail.com

Amaç

Bu makale evlilik iliflkilerinde strese neden olan durumlar hakk›nda bilgi vermek amac›yla yaz›lm›flt›r.

Yöntem

Konu ile ilgili literatür ve son befl y›lda yap›lm›fl baz› araflt›rmalar incelmifltir.

Bulgular

Evlilik; sosyal, dini ve siyasi anlamda ayn› haklara sahip kad›n ve erkek aras›ndaki bir sözleflmedir. Sa¤l›kl› evli-
lik;efllerin birbirleri ile iletiflim kurabildi¤i ,evlili¤in önemli alanlar›nda fazla anlaflmazl›k yaflamad›¤›,anlaflmazl›k-
lar›n› her ikisini de memnun edecek flekilde çözümleyebildi¤i evliliktir. Evlilik içi sorunlarda efllerin hangi s›kl›kla
sorun yaflad›¤›, sorunu çözerken gerçek yaflam koflullar›n› hangi oranda göz önüne ald›klar›, ne s›kl›kta etkili çö-
züm yolu ürettikleri ve etkili sorun çözme yetene¤inin bilinmesinin evlilik iliflkilerine önemli katk›s› vard›r. Evli-
liklerin baflar›s›z olmas›na sebep olan en büyük nedenlerden birisi strestir. Yaflam olaylar›, biliflsel yetersizlik ve
duygusal huzursuzluk stresin artmas›na neden olabilir. Evlilikte en s›k strese neden olan durumlar; ilgisizlik, k›s-
kançl›k, fliddet, cinsel sorunlar,güven eksikli¤i, iletiflim eksikli¤i, otorite mücadeleleri, maddi sorunlar, sorumlu-
luklar›n paylafl›lmamas›d›r.

Sonuç ve Öneriler

Tüm bu sorunlara etkili çözüm yollar›n›n bulunamamas›; eflleri birbirlerinin hatas›n› aramaya, yetersiz iletiflime,
öfkeye, düflmanl›¤a ve sonuçta fliddete kadar giden bir süreç yaflanmas›na neden olabilir.
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fi‹DDET‹N BAfiKA B‹R YÖNÜ; MOBB‹NG

P›nar Ç‹ÇEKO⁄LU
Çank›r› Karatekin Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu 
ambivalans78@hotmail.com

Amaç

Mobbing kelimesi karars›z kalabal›k, fliddete yönelmifl topluluk, duygusal y›ld›rma, psikolojik bask› gibi anlamlar
tafl›maktad›r. Duygusal y›ld›rmalar bir insan üzerine yo¤unlaflt›¤›nda ortaya ç›kan tahribat çok genifl boyutlara
ulaflmaktad›r. ‹flyerinde duygusal y›ld›rmaya u¤rayan bir kiflinin kuruma ve sosyal güvenlik örgütlerine, ifl kay›p-
lar›, performans düflüklükleri, yüklü ilaç ve tedavi masraflar› nedeniyle kaybettirdikleri, kazand›rd›klar›ndan daha
çoktur. Bu çal›flma mobbingi ifl hayat›na at›lmadan ö¤rencilerimize tan›tmak, fark›nda olmadan yaflanan baz›
duygular› isimlendirmelerine yard›mc› olmak amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rmaya Çank›r› Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik bölümünde ö¤renim gören 279 ö¤renciden 215’i kat›lm›fl,
veriler Mart-Nisan 2007 tarihleri aras›nda uygulanan anket formuyla toplanm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesin-
de yüzdelik analiz kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Ö¤rencilerin %76,3’ünün mobbing kavram›n› daha önce duymad›klar› tespit edilmiflken; duygusal y›ld›rma dav-
ran›fl›na maruz kald›¤›n› düflünen ö¤renciler %56,7 oran›ndad›r. Ö¤rencilerin %36,3’ü sa¤l›k sektöründe duy-
gusal y›ld›rma davran›fl›n›n oldu¤unu düflünürken, çal›flma hayat›nda duygusal y›ld›rma ile karfl›laflabilece¤ini ifa-
de edenlerin oran› %99,1’dir. Ö¤rencilere flu anda mobbing uygulayan kiflinin pozisyonu soruldu¤unda %20’si
arkadafllar›n›n uygulad›¤›n›; %27,9’u da gelecekte ifl hayat›nda yöneticileri taraf›ndan mobing uygulanaca¤›n› dü-
flünmektedir. Duygusal y›ld›rmaya maruz kald›¤›n› düflünen ö¤rencilerin (n=132) %68,2’si moral bozma,
%57,5’i yapt›¤› ifllerin elefltirilmesi fleklinde mobbing uyguland›¤›n› ifade ederken; %78,8’i bu davran›fl “sinirli
olmama neden oldu’’; %71,2’si “beni tedirgin etti’’ demifltir. “Bir duygusal y›ld›rma davran›fl› ile karfl›laflt›¤›m-
da, yapan kifliyle konuflurdum” diyenler %39,1 oran›ndad›r.

Sonuç ve Öneriler

Bireysel, örgütsel hatta toplumsal düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar do¤urabilen y›ld›rma olgusunun ö¤rencileri-
miz taraf›ndan fark›nda olunmadan yafland›¤› ve ö¤rencilerimizin yaflad›¤› duygular› adland›rmakta zorland›klar›
ortaya ç›km›flt›r. Gelecekte sa¤l›k sektöründe etkin bir role sahip olaca¤›n› umut etti¤imiz ö¤rencilerimizi ifl ya-
flam›nda karfl›laflabilecekleri olumsuzluklara da haz›rlamak biz e¤itimcilerin amaçlar› aras›nda olmal›d›r.
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TAR‹HSEL SÜREÇTE KADININ SOSYAL‹ZASYONU: DE⁄‹fiEN B‹R fiEY VAR MI?

Gül PINAR
Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik ve Sa¤l›k Hizmetleri Bölümü
gpinar@baskent.edu.tr

Amaç

Bu çal›flma, kad›nlar›n tarihsel süreçteki sosyal geliflimini irdelemek ve günümüzdeki geliflmelerle karfl›laflt›rmak
amac›yla yap›lm›flt›r. 

Yöntem

Literatür taramas› ›fl›¤›nda derleme türünde bir çal›flmad›r.

Bulgular

Geçmiflten günümüze kadar kad›n, dünyan›n pek çok yerinde geri plana itilen, düflük toplumsal statüye sahip,
ikincil bir konumda yer alm›flt›r. Halen 6.5 milyar› aflan dünya nüfusunun en az yar›s›n› kad›nlar oluflturmakta-
d›r. Bir çok kez insanl›¤›n kaderini belirleyen gücü bulundursalar bile, kad›nlar kendi kaderlerini çizecek yetkile-
ri olmam›flt›r ve toplumda hak etti¤i yere gelememifltir. Toplumlar›n bu sosyal bak›fl aç›lar›n›n ve uygulamalar›-
n›n sonucunda kad›nlar, kendilerini erkeklerden afla¤› görmüfller ve düflük benlik de¤erleri kazanm›fllard›r. Ka-
d›nlar›n kendilerini de¤ersiz görmesinde, yaflad›klar› toplumdaki yasalar›n, dinsel ve kültürel doktrinlerin etkisi
büyük olmufltur. Ayr›ca biyolojik özelliklerinden dolay› kad›nlar, toplumunun atfetti¤i davran›fllar, tutumlar, de-
¤erler, duygular ve özellikler nedeniyle sa¤l›k alan› baflta olmak üzere bir çok alanda göz ard› edilmifllerdir ve ay-
n› zamanda yap›lan cinsiyete ba¤l› ayr›mc›l›¤a katlanmak zorunda kalm›fllard›r. Bugün ülkemizde oldu¤u gibi
dünyan›n dört bir yan›nda kad›nlar, farkl› derecelerde cinsiyet ayr›mc›l›¤›na tabi tutulmakta, e¤itimden ve eko-
nomik kaynaklardan eflit ölçüde faydalanamamakta, toplumsal ve ekonomik geliflmenin yükünün büyük bir k›s-
m›n› tafl›d›klar› halde, istenilen toplumsal statüyü elde edememektedir. Yine toplumun yetki ve karar alma me-
kanizmalar›na kat›lma hakk›n› kullanamamaktad›r.

Sonuç ve Öneriler

Kad›nlar›n, bu eflitlikten uzak durumunun de¤iflmesi için uzun süren y›llar boyunca uluslar aras› giriflimler sürdü-
rülmüfl, düzenlenen toplant› ve konferanslarla dünyan›n ilgisi cinsiyet ayr›mc›l›¤›na çekilerek gerek hükümetler,
gerekse de uluslar aras› kurulufllar yoluyla kad›nlar›n sa¤l›¤› güçlendirilmeye, bir çok alanda haklar›n› kazanma-
s› sa¤lanarak toplumsal statüleri yükseltilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak yap›lan bu de¤iflikliklerin ortaya konmas›nda
halen sorunlar yaflanmaktad›r ve kad›na yönelik ayr›mc›l›¤›n önlenmesi için ek yasal düzenlemelere ihtiyaç du-
yulmaktad›r. Kad›nlar›n insan ve sa¤l›k hakk›n›n elde etmesinde büyük etkisi olan sivil toplum kurulufllar›n›n ül-
kenin yerel politikalar› üzerinde bask› oluflturmas› sa¤lanmal› ve gerekli düzenlemelerin denetlenmesinde meka-
nizmalar›n içinde yer almalar› sa¤lanmal›d›r. 
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B‹R B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK KURULUfiUNA  BAfiVURAN EVL‹ K‹fi‹LER‹N A‹LE ‹Ç‹NDE
EfiE YÖNEL‹K fi‹DDET KONUSUNDAK‹ GÖRÜfi VE DENEY‹MLER‹

Funda SEVENCAN, Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Nesrin Ç‹L‹NG‹RO⁄LU,  Ayfle AKIN
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
fundasevencan@yahoo.com

Amaç

Bu çal›flma, Keçiören ‹lçesi’nde bir sa¤l›k oca¤›na baflvuran evli kiflilerin toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve aile içi
fliddet konusundaki görüfllerini belirlemek, ailelerinde efle yönelik fliddetin s›kl›¤›n› de¤erlendirmek amac›yla ya-
p›lm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki çal›flman›n verileri, sa¤l›k oca¤›na 7-13 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda baflvuran, 15-64 yafl
aras›, evli ve çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 243 kifli ile yüz yüze görüflülerek toplanm›flt›r. Kat›l›mc›lara demog-
rafik özelliklerini, toplumsal cinsiyet ve aile içi fliddetle ilgili görüfl ve tutumlar›n› belirlemeye yönelik soru ve öner-
meler yöneltilmifltir.  Beflli Likert tipi yan›tlar verilen önermelerden bileflik bir indeks oluflturulmufl, olumlu yan›t-
lara puan verilmifltir. Analizde yüzde da¤›l›mlar›, normal da¤›l›m ölçütleri hesaplanm›fl, Ki-kare ve varyans ana-
lizleri yap›lm›flt›r. 

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n %76,1’i (185 kifli) kad›nd›r ve %33,0’› eflinden fiziksel, %49,2’si duygusal, %15,7’si ekonomik,
%5,9’u ise cinsel fliddet görmüfltür. Kad›nlar›n %33,5’ine çocuklu¤unda fiziksel, %29,7’sine duygusal, %6,5’i
ekonomik fliddet uygulanm›flt›r. Kad›nlar›n çocuklukta fiziksel fliddet görme durumu ile eflinden fiziksel fliddet
görme aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki saptanm›flt›r (p=0,000). Bileflik indeks ortalama puan› erkekler-
de 4,8, kad›nlarda 5,0’d›r. Genç kad›nlar, lise ve üzeri e¤itim alan kad›n ve erkekler, 10 y›ldan k›sa süreli evli-
ler aile içinde efle yönelik fliddete karfl›d›r (s›ras›yla p=0,019, p=0,00, p=0,009, p=0,001).

Sonuç ve Öneriler

Aile içinde eflinden fliddet gören kiflilerin ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturmas› sebebi ile sorunun temel nedeni
olan toplumsal cinsiyet eflitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas›na yönelik çabalar art›r›lmal›d›r. 
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DO⁄UM VE ÇOCUK BAKIMEV‹NDE ÇALIfiAN SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N KADINLARIN ÇALIfiMA
YAfiAMINDAK‹ YER‹NE ‹L‹fiK‹N DÜfiÜNCELER‹

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
Hitit Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
nurfatihh@hotmail.com

Amaç

Çal›flma, Çorum Do¤um ve Çocuk Bak›mevi’nde çal›flan sa¤l›k personelin kad›nlar›n çal›flma yaflam›ndaki yeri-
ne iliflkin düflüncelerini belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rmaya Çorum Do¤um ve Çocuk Bak›mevi’nde çal›flan 200 sa¤l›k personeli kat›lm›flt›r. Veri toplama ara-
c› olarak kullan›lan anket formu, 1.04.07-1.05.07 tarihleri aras›nda uygulanm›flt›r. ‹statistiksel analizler SPSS
V (13.0 ) paket program›nda yüzdelik say›lar ve ki-kare testi ile de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lanlar›n %64.5’i bayan, %90’› evli, %62.5’i lise, %16.5’i ön lisans, %21’i üniversite mezunu,
%60’› hemflire, %13’ü doktor, % 80’i 16 y›l ve daha fazla ifl tecrübesine sahip, %87’sinin ayl›k toplam geliri
1000-2000 YTL aras›ndad›r. Bayan sa¤l›k personelinin %77.5’i, erkek sa¤l›k personelinin %39.2’si “ifl yafla-
m›nda kad›nlar›n erkeklerle eflit zeka ve yetene¤e sahip oldu¤u” ifadesine kat›l›rken, bayan sa¤l›k personelinin
%90’›n›n, erkek sa¤l›k personelinin ise %19.6’s› ‘kad›nlar›n ifl yaflam›nda erkeklerden daha baflar›l› oldu¤u’ ifa-
desine kat›ld›¤›, ayr›ca erkek sa¤l›k personelinin %80’inin “kad›nlar›n kariyer olanaklar› s›n›rl› olan ifllerde çal›fl-
malar› daha uygun” ifadesine, %95’i “kad›nlar erkekler kadar iyi yöneticilik ve liderlik yapamazlar ifadesine”,
%88.2’sinin ise “Türkiye’de kad›n milletvekili say›s› azl›¤› kad›nlar›n siyasetteki baflar›s›zl›¤› ile aç›klanabilir” ifa-
desine kat›ld›¤› görülmüfltür. Ayr›ca erkek sa¤l›k personelinin %75’i kad›nlar ifl yaflam›nda genel olarak erkek-
lerden daha çok engelle karfl›laflt›klar› ifadesine kat›lmaz iken, %98’i “kad›nlar iyi e¤itim ald›kça ifl yaflam›nda
flanslar› artmaktad›r” ifadesine kat›ld›¤› görülmüfltür.

Sonuç ve Öneriler

Kad›nlar, ifl yaflamlar› boyunca toplumsal cinsiyet temelli ayr›mc›l›¤a maruz kalmaktad›r. Kad›nlar›n ifl yaflam›n-
daki ikincil konumlar›ndan kurtulabilmeleri ancak toplumsal cinsiyet temelli bak›fl aç›s› ile politika ve program-
lar›n düzenlenmesi ile mümkün olabilir. 
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KADIN SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ ÇALIfiMA KOfiULLARININ; GEBEL‹K, DO⁄UM VE DO⁄UM
SONU DÖNEME ETK‹S‹N‹N ‹NCELENMES‹

Fatma KARADA⁄, E. ÇALIK, A. SARIKAYA, F. CEBEC‹, Y. YILMAZ, F. DANIfiAN, D. AKDA⁄
Dumlup›nar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
fkkaradag@yahoo.com

Amaç 

Bu araflt›rma kad›n sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma koflullar›n›n; gebelik, do¤um ve do¤um sonu döneme etkisinin
incelenmesi amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› bir araflt›rmad›r. Araflt›rman›n örneklemi 01.11.2007-28.12.2007 tarihleri aras›nda Kütahya Dev-
let Hastanesi, Evliya Çelebi Devlet Hastanesi, Dumlup›nar Üniversitesi Hastanesi ve Kütahya A¤›z-Difl Sa¤l›¤›
Merkezinde çal›flan; araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden, evli ve en az bir canl› çocu¤a sahip olan 170 kad›n sa¤-
l›k çal›flan› üzerinde uygulanm›flt›r. Verilerin toplanmas›nda araflt›rmac›lar taraf›ndan literatür bilgilerine dayal›
gelifltirilen anket formu kullan›lm›flt›r. Elde edilen veriler SPSS paket program›nda de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›n sa¤l›k çal›flanlar›n›n yafl ortalamas› 32.92±5.66(n=170), ilk gebelik yafl›
24.03±3.13(n=170) oldu¤u saptanm›flt›r. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n %75.3’ü (n=128) hemflire, %5.9’unun (n=10)
akraba evlili¤i yapt›¤›, %12.9’unun (n=22) do¤um öncesi bak›m almad›¤›, %22.4’ünün (n=38) I.trimestirde,
%21.2’sinin (n=36) II. trimestirde, %10’unun (n=17) III. trimestirde ayda 5 nöbet tuttu¤u ve %12.4’ünün (n=21)
ise do¤um öncesi izin kullanmad›¤› saptanm›flt›r.

Sonuç ve Öneriler

Gebelik dönemi her kad›n ve ailesi için önemli bir dönemdir. Özellikle son trimestirde % 38.8’i (n=66) ayda en
az 1 nöbet tutmas› dikkat çekici özelliktedir. Ülkemizde yasalar tüm çal›flan kad›nlarda oldu¤u gibi, sa¤l›k çal›-
flanlar›n›n haklar›n› yeterli ölçüde kapsamamakta ve günümüzde bile çal›flan kad›nlar gebelik ve anneli¤e iliflkin
baz› yasal haklar›ndan tam olarak yararlanamamaktad›r. Gebelik döneminde ve sonras›n›n sa¤l›kl› bir flekilde ge-
çirilebilmesi amac›yla çal›flma koflullar›n›n yeniden gözden geçirilmesi ve iyilefltirilmesinin üzerinde durulmal›d›r. 
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ÜN‹VERS‹TEDEK‹ KIZ Ö⁄RENC‹LER‹N fi‹DDET PROF‹L‹

Rabia SOHBET, Halise TAfiKIN 
Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu
rasohbet@yahoo.com

Amaç

Kad›na yönelik fliddet, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Çal›flma, üniversitede k›z ö¤rencilerin fliddete bak›fl aç›lar›n› ve fliddete maruz kalma s›kl›klar›n› belirlemektir.

Yöntem

2007 Aral›kta tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r. Örnekleme hemflirelik-sa¤l›k memurlu¤undaki 169 k›z ö¤renciden
142’si gönüllü kat›lm›fl, 27 sorulu anket formu ile toplanan veriler SPSS program›nda de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Ö¤rencilerin %73.3’ü 19-22 yafllar›nda; %37.3’ü birinci s›n›fta, %36.42’si ege bölgesinden, %33.1’inin gelir
giderden az, %65.5’inin annesi, %35.2’sinin babas› ilkokul mezunudur. Ailenizde kavga olmas›na %38’i; Aile-
sinde fiziksel fliddete maruz kalmaya %12’si evet derken uygulayan kiflilere %5.6’s› baba, %2.1’i anne yada kar-
defl, %1.4’ü anne+baba+kardefl demifltir.Ailede psikolojik fliddete maruz kalan %29.6’u dur. psikolojik fliddetin
%7.7 baba, %7 anne, %4.2 kardeflten oldu¤unu; maruz kalmay› %3.5’i s›ks›k, %4.9’u aras›ra, %20.4’ü nadi-
ren demifltir. Sözel fliddete maruz kalan %43.7’idir. %3.5’i s›k s›k sözel fliddet gördü¤ünü, bunu %14.1’i anne-
sinden % 9.9’u babas›ndan gördü¤ünü söylemifltir. Ekonomik fliddete %8.5’ine uygulanmakta, %5.6 babas› uy-
gulamaktad›r.Ö¤rencilerin aile içi iletiflime, %28.9’u çokiyi, %3.5’i kötü demifltir. Çevresinde fliddete maruz kal-
maya % 51.4’ü evet demifltir. Ö¤renciler aile içi tart›flma sebeplerine; %20.4’ü psikolojik %19.7’si ekonomik
nedenleri söylemifltir. %4.2’si aile d›fl›nda fliddete maruz kald›¤›n›, %2.1’i arkadafllar› taraf›ndan fliddet gördü¤ü-
nü, fliddet türünü %1.4’ü dayak, %0.7’si sözlü-psikolojik ifade etmifltir. Ö¤renciler fliddet tan›m›na; %70’i be-
dende yaralanma, ekonomik bask›, gözle rahats›z edici bak›fl, yapmay› çok istedi¤i fleylerin engellenmesi derken
%8’i bedende yaralanma demifltir.

Sonuç ve Öneriler 

Ö¤rencilerin fliddet hakk›nda genel bilgiye sahip olduklar›, çevrelerinde fliddete maruz kalanlar›n fazla oldu¤u,
ailelerinde s›kl›kla fliddet olaylar›n›n yafland›¤›, Ö¤rencilerin fliddet tan›m›n› tam olarak bilmedikleri söylenebilir.
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A‹LE ‹Ç‹, KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETTE SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ ROLÜ

Ömrüye AKKURT, Necla SARI, Nurdan fiAH‹N
Bal›kesir Üniversitesi Band›rma Sa¤l›k Yüksekokulu
omkurt@hotmail.com

Amaç

Bu makale aile içindeki kad›na yönelik fliddette sa¤l›k çal›flanlar›n›n rolünü vurgulamak amac›yla yaz›lm›flt›r.

Yöntem

Konuyla ilgili literatür ve son befl y›lda yap›lm›fl baz› araflt›rmalar incelenmifltir.

Bulgular

Kad›na yönelik fliddet; cinsiyete dayanan, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olas›l›¤› olan, kad›na top-
lum içinde veya özel yaflam›nda bask› uygulanmas›, özgürlüklerinin keyfi olarak k›s›tlanmas›na neden olan her
türlü davran›fl olarak tan›mlanmaktad›r. Kad›nlar sahip olduklar› ya da olamad›klar› psikolojik, sosyal, ekonomik
koflullar nedeniyle aile içinde s›kl›kla fliddete maruz kalmaktad›rlar. fiiddete u¤rayan kad›nlar›n yaklafl›k %80’i en
az bir kez yard›m almak için sa¤l›k kurulufllar›na baflvurmaktad›rlar. Bu nedenle; sa¤l›k çal›flanlar› toplumda flid-
detin azalt›lmas›nda; fliddeti önleme, fliddetten korunma ve fliddete erken müdahalede daha etkin bir rol almal›-
d›rlar. fiiddetin önlenmesinde sa¤l›k, güvenlik, adalet sektörünün ve toplumun iflbirli¤i içinde çal›flmas› gerek-
mektedir.

Sonuç ve Öneriler

Sa¤l›k çal›flanlar› kad›na yönelik fliddet döngüsünün tan›mlanmas›nda, buna müdahale etmede ve kad›nlar›n gü-
venli¤inin sa¤lanmas›nda önemli bir role sahiptirler.
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MERS‹N’DE B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDE VE POL‹KL‹N‹KLERDE ÇALIfiAN
HEMfi‹RE VE EBELER‹N fi‹DDETE MARUZ KALAN KADINLARA YAKLAfiIMLARI

Nazife AKAN, Meral Y.FINDIKLI, Emine ALASYA, Hatun GÖKÇAKIRO⁄LU
Mersin Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
nazakan61@yahoo.com

Amaç

Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri alan›nda ve hastanelerin acil servisleri ve kulak burun bo¤az,yan›k,psikiyatri ve
ortopedi polikliniklerinde çal›flan sa¤l›k personelinin aile içi fliddete u¤ram›fl kad›nlarla karfl›laflma olas›l›¤› çok
yüksektir.

Bu çal›flma Mersin’de Birinci Basamak Sa¤l›k Kurulufllar›nda ve hastanelerin acil servislerinde ve baz› poliklinik-
lerinde çal›flan hemflire ve ebelerin kad›na yönelik fliddet olgusuna yaklafl›mlar›n› de¤erlendirmek amac›yla ya-
p›lm›flt›r. 

Yöntem

Bu tan›mlay›c› çal›flma, gerekli yasal onay al›nd›ktan sonra Mersin Belediyesi s›n›rlar›ndaki bir AÇS-AP merke-
zi ,12 Sa¤l›k Oca¤› ,Mersin Devlet Hastanesi ve Mersin Do¤um ve Çocuk Hastanelerinin acil servislerinde ve
baz› polikliniklerinde çal›flan ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 127 hemflire ve ebe üzerinde yap›lm›flt›r.Veri-
ler anket formu ile toplanm›fl ve.SPSS program›nda de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular

Hemflire ve ebelerin %54.3 ‘ü sa¤l›k meslek lisesi ,%22,0’si ön lisans mezunudur.Ebe ve hemflirelerin,%36.6’s›-
fliddeti fiziksel ve psikolojik güç kullanma fleklinde tan›mlarken , % 26’s› ise fliddeti tan›mlayamam›flt›r .Polik-
linik yada sa¤l›k oca¤›nda fliddet ma¤duru kad›nla karfl›laflt›klar›nda ebe ve hemflirelerin %52.8’i bir sosyal hiz-
met kurumuna yönlendirebileceklerini %52.0 ‘u kad›na duygular›n› ifade edebilmesi için uygun ortam sa¤laya-
caklar›n› söylemifllerdir.Hemflire ve ebelerin % 25.2’ sinin aile içinde fliddete u¤rad›¤›, bunlardan % 18.9 inin
fiziksel fliddete maruz kald›klar›, %71.1 inin mezuniyet öncesinde fliddetle ilgili yeterli e¤itim almad›klar› ve bü-
yük bir k›sm›n›n ifl hayat› boyunca fliddetle ilgili bir e¤itim program›na kat›lmad›klar› saptanm›flt›r. Ebe hemflire-
lerin sadece %42 .5 ‘i hemflire ve ebelerin fliddetin önlenmesinde rolü oldu¤unu ,% 62.4 ünün fliddet konusun-
da bilgisi olmad›¤›n›, %40.9‘u çal›flt›klar› kurumun fliddet konusunda baflka bir kurumla iflbirli¤i içinde olmad›-
¤›n› söylemifllerdir 

Sonuç ve Öneriler

Çal›flman›n sonuçlar› do¤rultusunda araflt›rmaya kat›lm›fl olan çal›flanlar›n fliddet konusunda e¤itime ihtiyac› ol-
du¤u, bu konuda hizmet içi e¤itimlerin verilebilece¤ini vurgulamaktad›r. 
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KÜTAHYA ‹L‹ 16 NO’LU SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN KADINLARIN fi‹DDETE MARUZ 
KALMA DURUMLARININ BEL‹RLENMES‹

Nigar ÇEL‹K, Sultan ÖZTÜRK, Ayflegül SAVCI, Kevser YETER
Dumlup›nar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
nigarardic@gmail.com

Amaç

fiiddet, önemli bir toplum sa¤l›¤› sorunudur.Bu araflt›rma, Kütahya’da 16 No’lu Sa¤l›k Oca¤›’na baflvuran ka-
d›nlar›n fliddete maruz kalma durumlar›n›n belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem

Bu araflt›rma, Kütahya ‹li 16 No’lu Sa¤l›k Oca¤›’na 12.11.2007-04.01.2008 tarihleri aras›nda baflvuran kad›n-
lar›n fliddete maruz kalma durumlar›n› belirleyen tan›mlay›c› bir araflt›rma olup, örneklemini Sa¤l›k Oca¤›’na bafl-
vuran, ankete kat›lmay› kabul eden, basit rasgele yöntemle seçilmifl 100 evli kad›n oluflturmufltur.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n, %46’s› evliliklerinin herhangi bir döneminde fliddete maruz kald›klar›n› belirtmifl-
lerdir. fiiddet nedenleri incelendi¤inde ekonomik nedenler ilk s›radad›r. Kat›l›mc›lar›n %48’inin 18 ve alt› yafl
grubunda evlendikleri ve %71’inin kendilerine ait gelirlerinin olmad›¤› saptanm›flt›r. fiiddet gören kad›nlar›n
%63’ünün görücü usulü ile evlendi¤i saptanm›flt›r. Evlenme biçimi ile kad›na uygulanan fliddet aras›ndaki iliflki
karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmufltur. Çal›flmam›za kat›lan kad›nlarda fliddet görme oran›n›n, en fazla
%41 ile 0-500 YTL gelir düzeyine sahip ailelerde oldu¤u saptanm›flt›r. Ailelerin gelir düzeyinin kad›na yönelik
fliddete etkisi incelendi¤inde anlaml› sonuç bulunmufltur. Çal›flmam›zda, kad›na fliddet uygulayan erkeklerin
%33’ünün evlerinde fliddetle karfl›laflt›klar› tespit edilmifltir. Erke¤in kendi ailesindeki fliddet ile efline uygulad›¤›
fliddet aras›nda anlaml› fark bulunmufltur. 

fiiddet gören kad›nlar›n %37’sinin yasal iflleme baflvurdu¤u ve baflvuranlar›n %71’inin lise ve üzeri e¤itime sa-
hip oldu¤u saptanm›flt›r. fiiddete u¤rayan kad›nlar›n e¤itim durumlar› ile yasal iflleme baflvurma durumlar› karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmufltur.

Sonuç ve Öneriler

Çal›flmam›zda, kad›nlar›n fliddetle karfl›laflmalar›nda sosyo-ekonomik özelliklerinin etkili oldu¤u belirlenmifltir. Er-
ke¤in ailesinde fliddetle karfl›laflm›fl olmas›n›n ve bireylerin evlenme biçimlerinin aile içi fliddeti etkiledi¤i görül-
müfltür. Kad›nlar›n fliddet karfl›s›ndaki tutumlar›n› e¤itim düzeyleri ve kendi gelirlerinin olmamas› etkilemektedir.

fiiddeti önlemede, iletiflim kampanyalar› düzenlenerek, toplumun fark›ndal›¤› artt›r›lmal›d›r.

fiiddette u¤rayan kad›nlar›n s›¤›nabilece¤i, dan›flmanl›k hizmeti merkezler yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
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KADIN SI⁄INMAEV‹ STANDARTLARI

Sultan KARATAfi, Ülker fiENER
Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf›
sultan9487@gmail.com

Amaç

Aile içi fliddete u¤ram›fl kad›n ve çocuklar›n›n korunmas›n› ve bak›m›n› sa¤lamak üzere oluflturulan ve yat›l› hiz-
met sunan kad›n s›¤›nma evlerinin uymas› gereken standartlar› oluflturmakt›r.

Yöntem

Mevzuat taramas›: Aile içinde fliddete u¤ram›fl kad›nlar›n fliddet ortam›ndan uzakta korunmas›n› ve bak›m›n› yap-
mak amac›yla kurulufl aç›lmas›n› sa¤lamak üzere gelifltirilmifl ulusal ve uluslar aras› hukuksal düzenlemeler taran-
m›flt›r.

Standart taramas›: Ulusal ve uluslar aras› mevzuatta yer alan standartlar ile Avrupa ülkelerinde gelifltirilmifl stan-
dartlar taranm›flt›r.

Literatür taramas›: Aile içinde fliddete u¤ram›fl kad›nlar›n fliddet ortam›ndan uzakta korunmas›n› ve bak›m›n› sa¤-
lamak amac›yla aç›lm›fl kurulufllarda uygulanan kalite standartlar› konusunda Türkçe ve yabanc› dilde (‹ngilizce)
yay›nlar incelenmifltir.

Yetkililerle derinlemesine görüflme: Kamu, sivil toplum kurulufllar› ve belediyelere ba¤l› kad›n s›¤›nma evlerinin
ve s›¤›nma evini iflleten kurumlar›n yetkilileri ile derinlemesine görüflmeler yap›lm›flt›r.

Kurulufl ziyaretleri 

Yerinde ‹nceleme: Kurulufllara yap›lan ziyaretlerle yerinde inceleme yap›lmas› ve böylece mekan›n incelenmesi
ve personelin görüfllerinin al›nmas› sa¤lanm›flt›r.

Kad›nlarla odak grup çal›flmas›: Hizmet alan kad›nlarla ve çocuklar›yla s›¤›nma evinde odak grup çal›flmas› ya-
p›larak konuyla ilgili görüfllerinin al›nmas› sa¤lanm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmada s›¤›nma evi standartlar› afla¤›daki bafll›klar alt›nda incelenmifltir.

1. S›¤›nma evi ilkeleri
2. S›¤›nma evi kurma standartlar›
3. S›¤›nma evi finansman standartlar›
4. S›¤›nma evi hizmet standartlar›
5. S›¤›nma evi yönetim standartlar›
6. S›¤›nma evine iliflkin özel önem gerektiren konularda standartlar
6.1 S›¤›nma evi güvenli¤i
6.2 S›¤›nma evinde yaflam
6.3 Halkla iliflkiler, iletiflim a¤› ve iflbirli¤i

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de yak›n zamanda say›s›n›n artaca¤› düflünülen s›¤›nma evlerinin kaliteli hizmet sunmas›n› sa¤lamak için
belirlenmifl standartlar do¤rultusunda kurulmas›, iflletilmesi ve hizmet sunmas› gerekir.
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B‹R SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN KADINLARIN “SÖKTÜRÜCÜ ‹⁄NE” ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER‹

Seyhan HIDIRO⁄LU, Aynur SÜLÜN, Melda KARAVUfi, Fatma ÖZAK, ‹pek ÜNER,
Melis DEM‹RA⁄
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
seyhanerginh@gmail.com

Amaç

Bu çal›flma ile kad›nlar›n “söktürücü i¤ne” olarak tabir edilen enjektabl östrojen progesteron kombinasyonu hak-
k›ndaki bilgilerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› tipte planlanan bu araflt›rma ‹stanbul’da bir sa¤l›k oca¤›’na baflvuran 15 yafl üzerinde olan evli ya
da bir dönem evli bulunmufl kat›lmay› kabul eden 176 kad›n ile 2007 Ekim ay›nda yüz yüze anket yöntemi ile
yap›lm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lanlar›n ortalama yafllar› 35,28 ±11,8’dir. Kat›l›mc›lar›n %15,9’unun okuryazar olmad›¤›,
%58’inin ilkokul, %20,4’inin ortaokul ve üzeri ö¤renimde oldu¤u görülmüfltür. % 5,7 si ise okur-yazard›r. Ka-
d›nlar›n 53’ü (%30,1) söktürücü i¤neyi duymufllard›r. Duymufl olanlar›n ortalama yafllar› 38,73±10,49 ortala-
ma evlilik süreleri 20,66±11,47 y›ld›r. Söktürücü i¤neyi duyan kad›nlar›n %92,5’i halen evlidir, %17’sinin okur-
yazar olmad›¤›, %9,4’ünün okur-yazar, %56,6’s›n›n ilkokul, %17,0’sinin ortaokul ve üzeri ö¤renimde olduklar›
bulunmufltur. Bir tanesi hariç hepsinin en az bir canl› do¤umu vard›r. Ne amaçla kullan›ld›¤›n› duyduklar› sorul-
du¤unda ise %45,3’ü çocuk düflürme, %43,3’ü adet görme amaçl›, %1,9’u ise aile planlamas› yöntemi olarak
kullan›ld›¤›n› duyduklar›n› belirtmifllerdir. Söktürücü i¤neyi nereden duyduklar› sorguland›¤›nda ise, %26,4’ü ar-
kadafllar›ndan, %20,8’i komflulardan %7,5’i aile bireylerinden %7,5’i sa¤l›k oca¤› ya da doktordan, %3,8’i ec-
zaneden duyduklar›n› belirtmifllerdir. Bu kad›nlardan 8 tanesinin herhangi bir flekilde kendi kendine düflük giri-
flimi olmufltur.

Sonuç ve Öneriler

Birçok ülkede istemli düflük yasal olmas›na ra¤men kad›nlar hizmetlere ulaflamama, ekonomik yetersizlikler gi-
bi nedenlerden dolay› güvenli olmayan düflük yöntemlerine baflvurmaktad›r. Türkiye’de 1983 y›l›nda istemli dü-
flükler yasallaflt›r›lm›flt›r. Buna ra¤men hala geleneksel ve güvenli olmayan düflük yöntemlerine baflvurulmakta-
d›r. Bunun nedenlerine yönelik detayl› araflt›rmalar gerçeklefltirilmeli ve uygun çözümler üretilmelidir.
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MALATYA ‹L‹ HANIMINÇ‹FTL‹⁄‹ BELDES‹ VE YEfi‹LYURT ‹LÇES‹NDE
EVL‹ KADINLARA YÖNEL‹K A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET ve ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

Mehmet Ali KURÇER Gülsen GÜNEfi, MET‹N GENÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
kurcer@hotmail.com

Girifl-Amaç

Bu çal›flman›n amac› Malatya’n›n Yeflilyurt ve merkez ilçesinde kad›na yönelik fliddet ve bunu etkileyen faktör-
leri belirlemektir.

Yöntem

Araflt›rma yüz yüze anket tekni¤i ile Malatya ‹li Han›m›nçiftli¤i Beldesi ve Yeflilyurt ‹lçesi’ni temsil eden bir ör-
nekte yap›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlardan %55,2’si sözel fliddete, %17,8’i fiziksel fliddete maruz kalm›flt›r. Eflinden fizik-
sel fliddet gören kad›nlar›n çocuklu¤unda ailesinden fliddet görme s›kl›¤› anlaml› düzeyde yüksektir. Ayr›ca eflin-
den fliddet görme aç›s›ndan kocan›n e¤itim düzeyi, yerleflim yeri, ekonomik durum, evlenme biçimi, evlilik sü-
resi, kad›n›n ailesinin gelir sa¤lamas›n›n anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i saptanm›flt›r.

Sonuç ve Öneriler

Kad›n›n çocuklu¤unda fliddete u¤ramas›n›n eriflkinlikte ki fliddetle ile iliflkili olmas› ma¤durlar›n kendilerini savun-
malar›ndaki yetersizli¤i gösterebilir.Bu nedenle özellikle hayat›n›n her hangi bir döneminde fliddete maruz kalan
kad›nlara yönelik toplum e¤itimi ve toplumu gelifltirmeye yönelik programlar yap›lmal›d›r.
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A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDETE MARUZ KALAN KADINLARIN DEMOGRAF‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹N‹N ÖNEM‹

Gülten YAZICI, Havva ÖZDEN, Ayfer AVfiARO⁄LU, Nesibe UZEL, Nuray ER
Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
gultenya@mynet.com

Amaç

‹nsan nüfusunun büyüklük yap› ve geliflimi ile genel özelliklerinin miktarsal yönlerini inceleyen bilim dal›na de-
mografi denmekte ve demografik özellikler olarak yafl, cinsiyet, ekonomik durum ve e¤itim durumu belirtilmek-
tedir.Aile içi fliddet; kendini aile olarak tan›mlam›fl bir grup içerisinde; zorlamak, afla¤›lamak, cezaland›rmak, güç
göstermek, öfke ve gerginlik boflaltmak amac› ile bir bireyden di¤erine yöneltilen fliddet davran›fl› olarak tan›m-
lanabilmektedir. Kad›na karfl› fliddet ise;Aile üyelerinden birinin kad›na karfl› fliddet uygulamas› olarak belirtilmek-
tedir. Kad›nlar genelde eflleri , babalar› ve erkek kardeflleri gibi tan›d›klar› kiflilerden fliddet görmektedir.

Yöntem 

Derleme

Bulgular

Kad›na yönelik aile içi fliddet , toplumun her kesiminde olabilmekte ve ›rk, etnik grup, din, meslek, yafl, e¤itim,
cinsel tercih ve sosyal s›n›f fark› tan›mamaktad›r. Ancak eflinden boflanm›fl veya ayr› yaflayan, evini terk eden,
ekonomik ve e¤itim seviyesi düflük olan kad›nlarda ya da erke¤in e¤itim seviyesinin kad›n›n e¤itim seviyesinden
düflük oldu¤u ailelerde, çocukluk döneminde fliddete maruz kalan kad›n ve erkeklerde, çocuk say›s› fazla olan ai-
lelerde, alkol, ilaç ba¤›ml›s› erkeklerin efllerinde, düflük gelirli, az›nl›k gruplar›na mensup, iflsizlik sorunu olan ai-
lelerde kad›na yönelik fliddet daha fazla görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Kad›n›n para kazanabilece¤i bir iflte çal›flmas›, erke¤in düzenli bir ifle sahip olmas›, evlilik yafl›n›n uzamas› ve efl-
lerin daha iyi e¤itim görmüfl olmas› fliddeti azaltmaktad›r. Bu nedenle kad›na yönelik fliddetin nedenleri sonuç-
lar› ve engelleyici etkinli¤ini incelemek için veri toplamak ve istatistikler oluflturmak önemlidir. Özellikle birinci
basamakta sa¤l›k hizmeti veren çal›flanlar›n hizmet verdikleri bölgenin demografik özelliklerini de dikkate alarak
taramalar yapmas› hizmet verdikleri grubu analiz etmesi kad›na karfl› fliddete önlenmede yard›mc› olabilir.
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YARDIMCI SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N A‹LEDE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiLER‹

Semra KOCAÖZ, Tülin BEDÜK, Yurdagül ERDEM
Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü
semrakocaoz@hotmail.com

Amaç

Araflt›rma, bir büyük flehirde bulunan üniversitenin hastanelerinde çal›flan yard›mc› personelin ailede kad›na yö-
nelik fliddete iliflkin görüfllerinin belirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rman›n evrenini, üniversitenin hastanelerinde çal›flan toplam 752 yard›mc› personel oluflturmaktad›r.
Araflt›rman›n uygulanabilmesi için hastane yönetiminden yaz›l› ve araflt›rmaya kat›lan bireylerden sözel izin al›n-
m›flt›r. Araflt›rmada evrenin tümüne ulafl›lmaya çal›fl›lm›fl, toplam 359 kifliyle görüflülmüfltür. Veriler, araflt›rma-
c›lar taraf›ndan gelifltirilen görüflme formuyla 9 Mart-22 Haziran tarihleri aras›nda toplanm›fl, SPSS paket prog-
ram› kullan›larak de¤erlendirilmifltir. Verilerin de¤erlendirilmesinde, yüzdelik ve Ki-kare testi kullan›lm›flt›r. 

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lanlar›n %59.6’s›n› erkek, %40.4’ünü kad›n personel oluflturmufl olup, %37’sinin 20-29 yafl
grubunda, %41.8’inin lise mezunu, %72.7’sinin yaflamlar›n›n büyük bir k›sm›n› flehirde geçirdi¤i, %70.5’nin ev-
li, %51.7’sinin görücü usulüyle isteyerek evlendi¤i, %48’inin 4 ve üzerinde kardefle, %44’sinin 2 çocu¤a ve
%82.2’sinin çekirdek tip aile yap›s›na sahip oldu¤u belirlenmifltir. Araflt›rmaya kat›lanlar›n annelerinin %45.7’si-
nin ilkokul mezunu ve %35.4’ünün okur-yazar olmad›¤›, %91.1’inin ev han›m› oldu¤u saptanm›fl, babalar›n›n
ise %57.4’ünün ilkokul mezunu, %35.4’ünün emekli oldu¤u saptanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n %72.4’ünün Türkiye’de
kad›na yönelik fliddetin yayg›n, %69.1’inin ailede ekonomik s›k›nt›n›n olmas›n›n kad›na yönelik fliddeti art›raca-
¤›n› düflündükleri ve konuya iliflkin çal›flanlar›n cinsiyetleri aç›s›ndan istatistiksel olarak önemli fark bulunmam›fl-
t›r. Kat›l›mc›lar›n %23.4’ünün aile içi fliddete maruz kald›¤›, %54.8’inin efllerinden fliddet gördü¤ü saptanm›flt›r.
“Çocu¤u olmayan ve psikolojik sorunlar› olan, kad›n fliddeti hak eder” önermeleri d›fl›ndaki, tüm önermelere ka-
t›l›mlar de¤erlendirildi¤inde kad›nlar ve erkekler aras›nda istatistiksel olarak önemli fark bulunmam›flt›r.

Sonuç ve Öneriler

Hekim ve hemflirelerle birlikte kliniklerde hasta ve yak›nlar›yla etkileflerek çal›flan yard›mc› personele, ailede ka-
d›na yönelik fliddete duyarl›l›¤›n› art›rabilmek, fliddet olgular›n› de¤erlendirip, fliddetle bafl etmeyi ö¤retebilmek
için hizmet-içi e¤itim önerilmektedir.
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KADIN SÜNNET‹ 

K›ymet YEfi‹LÇ‹ÇEK, Songül AKTAfi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sa¤l›k Yüksekokulu
songulbora@mynet.com

Girifl

Kad›n sünneti; yaklafl›k 130 milyon kifliyi içine alan; kad›n› fiziksel, ruhsal,sosyal ve cinsel yönden tehdit eden
fliddettir. 

Amaç

Bu çal›flmada kad›n sünnetinin dünyadaki yayg›nl›¤›, kad›n sünneti yap›l›rken kullan›lan yöntemler ve kad›n sün-
netinin neden oldu¤u sa¤l›k sorunlar›n›n ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Kad›n sünneti hakk›nda gerekli bilgilere Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) bas›l› dökümanlar› ile elektronik ortam-
da kad›n sünneti hakk›nda bilgi veren web sayfalar› ve çeflitli makalelerin taranmas› ile ulafl›lm›flt›r.

Bulgular

Kad›n sünneti en fazla Do¤u ve Bat› Afrika’daki k›z çocuklar›na yönelik olarak uygulanmaktad›r. Afrika’dan di-
¤er ülkelere göçün artmas›yla birlikte kad›n sünnetinin geliflmifl ülkelerde de yap›lmaya baflland›¤› bildirilmekte-
dir. DSÖ kaynaklar›na göre kad›n sünneti 28 ülkede uygulanmaktad›r. Sadece Somali’de her y›l 80.000 k›z ço-
cu¤unun sünnet edildi¤i bilinmektedir. Ayr›ca kad›n sünneti Kuzey Sahra, Sudan, Senegal, Kenya, M›s›r, Um-
man, Güney Yemen, Avustralya, Filipinler, Peru, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde de s›kça uygulanmaktad›r.
Kad›n sünneti için uygulama yafl›n›n ülkeler aras›nda farkl›l›k gösterdi¤i bildirilmektedir. Örne¤in Sudan’da 4-10
yafl aras›nda, Masai’de evlendikten hemen sonra uygulan›r. Kad›n sünnetinin 4 farkl› tip uygulamas› oldu¤u sap-
tanm›flt›r Bunlar, 1. tip (Sünnet): Klitorisin sadece uç k›sm› kesilerek al›n›r. 2.tip (Eksizyon): Klitoris›n tamam› ile
labia minörün bir k›sm› yada tamam› ç›kar›l›r. 3. tip (‹nfibulation): Klitorisin tamam›yla labia minörün bir k›sm›
yada tamam› ve labia majörün medikal k›s›mlar› ç›kar›l›p, kalan insizyon kenarlar› kapat›larak idrar ve adet ka-
n›n›n akabilece¤i küçük delik b›rak›l›r. 4. tip: Çizme, koteterize etme, soyma fleklindeki  sünnet uygulamalar›d›r.

DSÖ’ne göre kad›n sünneti; do¤umda anne ölümlerini 2 kat, yenido¤an ölümlerini de 3-4 kat art›rmaktad›r. Ka-
d›n sünnetinin uygulamadan hemen sonraki  erken dönemdeki komplikasyonlar›: Hemoraji, flok, a¤r›, idrar re-
tansiyonu, yara yeri enfeksiyonu, septisemi ve k›r›kt›r. Geç dönemdeki  komplikasyonlar› ise üriner problemler,
dismenore, dermoid kistler, kronik pelvik enfeksiyon, infertilitedir. Sünnet edilen kad›nlar›n a¤r›l› cinsel iliflki ya-
k›nmas› nedeniyle anal iliflkiye yöneldi¤i belirtilmektedir. Kad›n sünnetinin do¤um komplikasyonlar›: vajinal mu-
ayene zorlu¤u, intrapartum-pospartum hemoraji, do¤umun uzamas› sonucu anne ve bebek ölümüdür. 

Sonuç

Kad›n sünneti sosyolojik, cinsel, bölgesel, ahlaki, antropolojik ve yasalardan kaynaklanan nedenlere ba¤l› olarak
ortaya ç›kan bir sorundur. Toplumun kad›n sünnetinin gerçek nedeninin kad›na yönelik toplumsal cinsiyet eflit-
sizli¤inin oldu¤unu ve kad›n sünnetinin temelinde kad›n cinselli¤inin kontrol edilmesi düflüncesinin oldu¤unun
bilinmesi, kad›n sünnetinin yaratt›¤› kad›n sa¤l›¤› ve çocuk sa¤l›¤› sorunlar› konusunda fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›,
devletlerin kad›n sünneti karfl›t› politikalar benimsemesi ve yasal önlemler almas› ile kad›n sünnetini önlemek
mümkün olabilir.
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ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ BALCALI HASTANES‹’ NDE ÇALIfiAN HEMfi‹RELER‹N ÇALIfiMA
KOfiULLARININ A‹LE, GÜNLÜK VE SOSYAL YAfiANTILARINA ETK‹S‹

fienay ÇET‹NKAYA, Vecihe DÜZEL, Nuriye KABUKÇU
Çukurova Üniversitesi Adana Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü
senayg202@hotmail.com 

Amaç

Bu çal›flma Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde çal›flan hemflirelerin çal›flma koflullar›, sorunlar›n›n be-
lirlenmesi ve bunlar›n aile, günlük ve sosyal yaflamlar›na etkisinin incelenmesi amac›yla yap›ld›.

Gereç ve Yöntem

Ç.Ü. Balcal› Hastanesi’nde 15.02.2008 tarihinde çal›flan 238 hemflireye, literatürden yararlan›larak gelifltirilen
anket formunun gönüllü olarak doldurulmas› istenerek da¤›t›l›p tekrar toplanmas› ile uygulanan tan›mlay›c› tip-
te bir araflt›rmad›r. Anket formu 61 sorudan oluflmaktad›r. Bunlar›n 17’ si sosyo-demografik özellikler, 44’ ü
çal›flma durumlar› ile çal›flma koflullar›n›n sa¤l›k, aile, evlilik, çocuk sahibi olma, günlük ve sosyal yaflant›lar›na
olumlu ve olumsuz yans›malar›n› sorgulayan sorulard›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde istatistiksel paket progra-
m› kullan›larak tan›mlay›c› ve khi-kare analizlerinden yararlan›lm›flt›r.

Bulgular

Hemflirelerin 133(%55,9)’u evli, yafl ortalamas› 39.4±5.7, 108(%45,4)’i lisans, 89(%37,4)’u önlisans,
36(%15,1)’s› Sa¤l›k Meslek Lisesi, 5(%2,1)’i yüksek lisans mezunudur. Çal›flma y›llar› 10.09±7.45 y›ld›r. Çal›fl-
man›n olumlu yönleri olarak 170(%71,4)’i maddi özgürlü¤ü belirtmifltir. Hemflirelerin 146 (%62,6)’s› nöbet tut-
man›n aile yaflant›s›n›, 144(%60,5)’ü günlük yaflam› etkiledi¤ini ifade etmifltir. Çal›flma yaflam› ile aile yaflam›-
n›n bir arada sürdürülmesinin onlar için sorun oldu¤unu 66(%27,8)’s› ifade ederken 131(%55,0)’i bazen sorun
oldu¤unu belirtip 39(%16,4)’u sorun olmad›¤›n› belirtmifltir. Hemflirelerin 197(%82,8)’si kad›nlar için ideal ya-
flam biçiminin ifl kad›n› ve ev kad›n› rollerini birlefltirerek yürütmek oldu¤unu söylemifltir. fiu anda rahats›z eden
bir hastal›klar› olan 84(%35) kiflidir.

Sonuçlar

Hemflirelerin çal›flma hayatlar›nda en çok flikayet nedenleri; çok yorucu (182), yükselme olana¤› s›n›rl› (120),
afl›r› dikkat gerekiyor (101), verilen sorumlulu¤a denk yetkinli¤in olmamas› (97) ile çal›flma yaflam› ile aile görev
ve sorumluluklar›n›n çat›flmas› (86) olarak belirlenmifltir.
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ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ Ö⁄RENC‹LER‹NDE SOMAT‹ZASYON 
BOZUKLU⁄U YAYGINLI⁄I, TAC‹Z VE D‹⁄ER R‹SK FAKTÖRLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹S‹N‹N
‹NCELENMES‹

Elçin YOLDAfiCAN, Özenli YARKIN, Derya KOYUNCU, Sabit AKBAfi, Taflk›n TURGUT,
Aynur DÜZGÜN
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› 
elcinyoldascan@hotmail.com

Amaç

Çukurova Üniversitesi Mediko Sosyal Sa¤l›k Merkezi’ne E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin di¤er fakültelerden da-
ha fazla s›kl›kla muayene için baflvurdu¤u ve en s›k baflvuru nedenlerinin ise fizik hastal›kla aç›klanmayan soma-
tik flikayetler oldu¤u belirlenmifltir. Bu nedenle e¤itim fakültesi ö¤rencilerinde somatizasyon bozuklu¤unun ya-
flam boyu yayg›nl›¤› ile birlikte iliflkili risk faktörlerinin saptanmas› amaçlanm›flt›r. 

Yöntem

Araflt›rma iki aflamal› olarak yap›ld›; birinci aflamada, sosyo-demografik veri formu ve GHQ-12 (General Health
Questionnaire-12) , Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesinde e¤itim gören ö¤rencilere verildi. ‹kinci aflamada
tüm örneklemin GHQ-12 sonuçlar› de¤erlendirilerek GHQ skoru 2 ve üstü olanlar tekrar psikiyatrik görüflme
ve nitel de¤erlendirme yapmak için davet edildi.Veriler SPSS 10.0 program› ile de¤erlendirildi.

Bulgular

Araflt›r›lan kiflilerin 508’i (%63,5) kad›n, 296’s› (%36,5) erkekti. Ö¤rencilerden 288’inin (%35,8) ailesi çal›flma-
n›n yap›ld›¤› merkez olan Adana’da yafl›yordu. Bunlardan 516’s›n›n (%64,2) ailesi Türkiye’nin di¤er flehirlerin-
de ikamet etmekteydi. Somatizasyon tan›s› konulmas›nda cinsiyet, a¤›r hastal›k hikayesi, kronik hastal›k hikaye-
si, ameliyat varl›¤›, medeni durum ekonomik durum, do¤um kilosu, ailede sözel taciz, ailede fiziksel taciz geçir-
me hikayesi, baba e¤itim düzeyi, anne e¤itim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve kardefl say›s› de¤iflken-
lerinden hangilerinin etkili oldu¤unu saptamak için lojistik regresyon analizi yap›ld›. Buna göre kad›n cinsiyet,
kronik hastal›k varl›¤›, annenin düflük e¤itime sahip olmas› ve ailede sözel taciz olmas› ile somatizasyon tan›s›
aras›nda iliflki saptand› (OR=2.762, p= 0.015; OR=0.260, p=0.020; OR= 4,301, p=0.030; OR= 4.507,
p=0.022).

Sonuç ve Öneriler

Bu sonuçlar, gelecekte orta ö¤retim ö¤rencilerinin e¤itiminden sorumlu olacak ö¤retmen adaylar›n›n psikiyatrik
bozuklar› ile uzun dönemde daha iyi ilgilenerek, çözüme yönelik etkili stratejilerin gelifltirilmesi gerekti¤ini gös-
termektedir.
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MALATYA ‹L MERKEZ‹NDE YAfiAYAN KADINLARDA MENARfi VE ADET GÖRMEYLE
‹L‹fiK‹L‹ TUTUM VE DAVRANIfiLAR

Hülya ÇEV‹RME, Ayfle SAYAN, Leyla KARAO⁄LU
‹nönü Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› 
lkaraoglu@inonu.edu.tr

Amaç

Bu çal›flman›n amac›, Malatya il merkezinde yaflayan, 5 yafl›ndan küçük çocu¤u olan annelerin menarfl dene-
yimlerini, adet görmeyle ilgili tutum ve davran›fllar›n› saptamakt›r.

Yöntem

Çal›flma kesitsel tan›mlay›c› niteliktedir. Nüfusa orant›l› sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen otuz kümeden,
586 evli kad›na yüz yüze anket uygulanarak veriler toplanm›flt›r. Anket formunda, kad›n›n demografik özellik-
lerine, ilk adet kanamas›na, adet haliyle ilgili inan›fl ve davran›fllar›na yönelik sorular yer alm›flt›r. Veri analizi
SPSS 9.0 program›nda yap›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na giren kad›nlar›n %38.9’u ilk adet gördü¤ünde bunu kimseye söylememifl, %32.9’u anne-
si ve %25.0’› ablas› ve di¤er akrabalar›yla paylaflm›flt›r. ‹lk adetlerini kad›nlar›n %64.0’› olumsuz bir deneyim
olarak tan›mlam›fllard›r. Kad›nlar›n %48.8’i kad›n›n adetli oldu¤unu etraftan gizlemesi gerekti¤ini, %16.4’ü
adetli kad›n›n kirli ve pis oldu¤unu, %24.7’si adetliyken kendini kirli ve pis hissetti¤ini, %2.2’si adet görmenin
tanr› taraf›ndan kad›na verilmifl bir ceza oldu¤unu belirtmifltir. Kad›nlar›n %39.1’i adetliyken günlük aktivitele-
rinde aksamalar oldu¤unu, %47.3’ü adetliyken kad›n›n dinlenmesi gerekti¤ini, %46.4’ü adetliyken kad›n›n da-
ha az çal›flmas›n›n gerekti¤ini belirtmifltir. Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u adetliyken dini ifllerin yap›lmas›n› uygun
görmemektedir (kuran okumak, namaz k›lmak, oruç tutmak, gibi). Sak›ncal› ifller aras›nda turflu kurmak, hamur
yo¤urmak, k›na yapmak da belirtilmifltir. Yan›tlayanlar›n %80.9’u adetliyken cinsel iliflki kurman›n sak›ncal› ol-
du¤unu, %97.1’i kendilerinin iliflki kurmad›klar›n› belirtmifltir. 

Sonuç ve Öneriler

Bulgular, kad›nlar›n temel fizyolojik özelli¤i olan adet görmeyle ilgili önemli sosyal, fiziksel ve ruhsal sorunlar ya-
flad›¤›n› göstermektedir. Âdet kanamas›yla, kad›n bedenine gösterilen çeflitli kültürel tepkilerin, kültürel yasakla-
r›n kad›n›n kamusal ve özel alanda iliflkisini s›n›rlayabildi¤ini göstermektedir. Mensturasyonun yaln›zca kad›n
sa¤l›¤› kapsam›nda de¤erlendirilmemesi toplumsal bir olgu olarak da ele al›n›p gerekli e¤itim ve düzenlemelerin
yap›lmas› önerilmifltir.
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ZONGULDAK KOZLU 1 NOLU SA⁄LIK OCA⁄I BÖLGES‹NDE ANNELER‹N ÇOCUKLARINA
F‹Z‹KSEL fi‹DDET UYGULAMA DURUMLARI VE KEND‹LER‹N‹N fi‹DDET GÖRMELER‹
ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹

Bilgehan AÇIKGÖZ, Sibel KIRAN, Ferruh Niyazi AYO⁄LU, Mehmet Ali KURÇER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD
kurcer@hotmail.com

Girifl

fiiddetin aile içinde, hem de kamusal yaflamda meflru olarak görülmesi; fliddetin hem tekrarlanmas›na, hem de
gizlenmesine yol açmaktad›r.

Amaçlar

1-Annelerin çocuklar›na fiziksel fliddet uygulay›p uygulamad›klar›n›, uyguluyorsa s›kl›¤›n› belirlemek,

2-Fiziksel fliddet uygulayan annelerin fliddet uygulamas›nda kendilerinin çocukluklar›nda ve flimdiki ailelerinde
fliddet görmeleri aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak

Yöntem

Bu kesitsel Araflt›rma 02.01.2006-28.02.2006 tarihleri aras›nda Kozlu 1 No’lu Sa¤l›k Oca¤› bölgesindeki top-
lam 3879 haneden Evreni temsil eden, ulafl›lmas› gereken hane say›s› EP‹ ‹nfo, statcalc program›nda bilinme-
yen prevalans (%50), ±5 sapma ile %95 güven aral›¤›nda 350 hane olarak hesapland› ek olarak %10 yedek
al›nd›. Örneklem grubundan 318 haneye (%88.3) ulafl›ld›.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan 318 annenin yafl ortalamas› 34.06’d›r. Annelerin %74.6’s› çocuklar›na fiziksel fliddet uygu-
lad›¤›n› belirtmifltir. Çocuklu¤unda anne ve babas›ndan fiziksel fliddet görmeyenlerin %62,5’ u çocuklar›na fi-
ziksel fliddet uygularken, anne ve babas›ndan fiziksel fliddet gören annelerin %78’i, anlaml› düzeyde yüksek oran-
da çocuklar›na fiziksel fliddet uygulamaktad›r (p<0.05). Eflinden fiziksel fliddet gören annelerin %78,5’u çocuk-
lar›na fliddet uygularken, eflinden fiziksel fliddet gören görmeyen anneler ise %72,6 fiziksel fliddet uygulamakta-
d›r.Ancak aradaki iliflki anlaml› de¤ildir(P>0.05).

Sonuç ve Öneriler

fiiddet gören anneler çocuklar›na daha fazla fliddet uygulamaktad›r. Dolay›s› ile fliddet fliddeti do¤urmaktad›r.Bu
nedenle toplumun tüm katmanlar›nda, e¤itim programlar› düzenlenmeli, fiiddete maruz kal›nd›¤›nda baflvuru
merkezleri oluflturulmal›, e¤itim ve psikolojik dan›flmanl›k hizmetleri sa¤lanmal› ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
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ADANA A‹LE DANIfiMA MERKEZ‹NE YAPILAN BAfiVURULARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Gülsüm CERRAHO⁄LU, Elçin YOLDAfiCAN, Gülizar GÜROL, Sevgi KIR
Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi
gulsumkerem@yahoo.com

Amaç

Merkezin Seyhan Belediyesi bünyesinde hizmet yapt›¤› tarihler olan 2001-2003 y›llar›ndaki baflvurular› de¤er-
lendirmektir

Yöntem

Psikolojik, sosyal ve hukuksal konularda dan›flmanl›k hizmeti almak amac›yla yap›lan toplam 1730 baflvuru ka-
y›tlar› incelenmifltir.

Bulgular

Merkeze baflvuran kiflilerin 338 (%19,5)’i erkek, 1392 (%80,5)’si kad›nd›r. Baflvuru s›kl›¤› erkeklerde 0-19 yafl
grubunda daha yüksek iken ileri yafllarda azalmaktad›r. Baflvuru nedenlerine göre da¤›l›mda 406 kifli (%23.5)
efller aras› problemleri, 380 kifli (%21.9) çocuklarla ilgili problemleri, 315kifli (%18.2) psikolojik sorunlar›, 253
kifli (%14.2) ekonomik sorunlar›, 247 kifli (%13.3) hukuki dan›flmal›k almak için baflvurmufllard›r.

Sonuç ve Öneriler

Ailelerin çocuklar›n› cinsiyet ayr›m› yapmaks›z›n Merkeze getirdikleri, ancak yafl büyüdükçe baflvurular›n kad›n
a¤›rl›kl› oldu¤u gözlenmifltir. Kad›nlar›n yüksek oranda baflvurmas› bu ve benzeri hizmet veren kurumlar›n kad›n
ve aile sa¤l›¤› yönünden önemini vurgulamaktad›r. Baflvuru nedenleri en s›k efller aras› sorunlar ve çocuklarla il-
gili problemler olmas› ile birlikte hukuksal sorunlar ve psikolojik problemlerle baflvurular›n da yo¤un olmas› mer-
kezlerin çok yönlü hizmet verecek flekilde yap›land›r›lmas› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.
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MALATYA’DA YAfiAYAN GEBELERDE A‹LE ‹Ç‹ F‹Z‹KSEL, DUYGUSAL, C‹NSEL fi‹DDET VE
ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

Leyla KARAO⁄LU, O. CELB‹fi, C. ERCAN, M. ILGAR, E. PEHL‹VAN, G. GÜNEfi,
M.F. GENÇ, M. E⁄R‹
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
lkaraoglu@inonu.edu.tr

Amaç

Malatya’ da yaflayan gebelerde aile içi fiziksel, duygusal, cinsel fliddet prevalans›n› ve etkileyen faktörleri sapta-
mak.

Yöntem

Kesitsel analitik nitelikteki bu çal›flma, Malatya ili kentsel ve k›rsal alan›nda yaflayan tabakal› nüfusa orant›l› kü-
me örnekleme yöntemiyle belirlenen 824 gebe kad›n› kapsamaktad›r. Veri toplama yüz yüze anket tekni¤i ile
yap›lm›flt›r. Gebelerin sosyodemografik ve do¤urganl›k özellikleri ile aile içi fiziksel, duygusal ve cinsel fliddete
maruziyeti aras›ndaki iliflki incelenmifltir.

Bulgular

Gebelik süresinde kad›nlar›n % 8.1’ i fiziksel, % 26.7’ si duygusal ve % 9.7’ si cinsel fliddete maruz kalm›flt›.
Herhangi bir fliddete maruz kalan kad›nlar›n oran› % 31.7 idi. Gebelerin % 2.8’ i her üç tür fliddete de maruz
kal›yordu. Gebelikte sigara içmenin (OR=1.6), gebeli¤in istenmemifl olmas›n›n(OR=1.8), kentsel alanda yafl›yor
olman›n (OR=1.5), eflin e¤itim düzeyinin düflük olmas›n›n (OR=1.7), ailenin gelir düzeyinin düflük olmas›n›n
(OR=1.9) ve ikinci trimestirde olman›n (OR=1.4) gebelikte herhangi türde fliddete maruz kalmada birincil dü-
zeyde önemli de¤iflkenler oldu¤u görüldü.

Sonuç ve Öneriler

Fizyolojik olarak hassas bir dönemde olmalar›na ra¤men, gebelerin yaklafl›k üçte birinin fliddete maruz kald›¤›
tespit edilmifltir. Bu bulgudan yola ç›karak gebe takibinde fliddetin de sorgulanmas› önerilmifltir.

Anahtar sözcükler: gebe, fiziksel fliddet, cinsel fliddet, duygusal fliddet
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ANKARA KENT MERKEZ‹NDE B‹R AÇS-AP MERKEZ‹ BÖLGES‹NDE YAfiAYAN 18 YAfi ÜSTÜ
ERKEKLER‹N BAKIfi AÇISINA GÖRE KADININ STATÜSÜ

Bahar GÜÇ‹Z DO⁄AN, Ayfle AKIN, Ali Erhan ÖZDEM‹REL, Hüseyin MET‹N, Omar ALREFAIE,
Salih AYDEM‹R
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
bdogan@hacettepe.edu.tr

Amaç

Bu araflt›rman›n amac›, Ankara kent merkezinde bir AÇSAP Merkezi bölgesinde yaflayan 18 yafl ve üstü erkek-
lerin, kad›n›n statüsü ile iliflkili konular hakk›ndaki görüfllerinin belirlenmesidir.

Gereç ve yöntem

Tan›mlay›c› tipte olan bu araflt›rmada veriler belirtilen bölgede yaflayan 18 yafl ve üstü erkeklerle dernekler, kah-
veler, ifl yeri ve parklarda yüz yüze görüflülerek yap›land›r›lm›fl bir anket form arac›l›¤› ile 5-8 Nisan 2005 tari-
hinde toplanm›flt›r. Kad›n›n e¤itimi, çal›flmas›, kad›na karfl› fliddet, kad›n›n siyasi yaflama kat›l›m› ve evde görev
paylafl›m› konusundaki görüfller ö¤renilmeye çal›fl›lm›flt›r. Görüflmelerin kat›l›mc› ile bafl bafla yap›lmas›na özen
gösterilmifltir. Araflt›rmada 201 kifli ile görüflülmüfltür.

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n % 51,8’i 25-44 yafl grubu aras›ndad›r. %81,6’s› ortaokul veya lise mezunu olup, %67,7’sinin ba-
fl›ndan en az bir evlilik geçmifltir. “Evlenmifl” erkeklerin %41,2’si görücü usulü ile evlenip, %20,6’s› bafll›k pa-
ras› vermifltir. Evli erkeklerin %41,9’u eflinin do¤um gününü, %25,0’› evlilik y›l dönümünü hat›rlamamakta, üç
erkekten biri özel günlerde efline hediye almamaktad›r. Kat›l›mc›lar›n %10,9’u tek çocuk sahibi olmalar› duru-
munda k›z, %40,8’i erkek çocuk istemektedir. %80,1 erkek kad›nlar›n siyasi yaflamda yer almas› yönünde gö-
rüfl bildirmifltir. Erkeklerin %50,7’sine göre gerekti¤inde efline karfl› fiziksel fliddet uygulamak do¤rudur. Araflt›r-
ma s›ras›nda evli olan kat›l›mc›lar “erkek ev ifllerinde yard›m etmeli mi?” sorusuna %89,3 düzeyinde “evet” der-
lerken, bu yüzde “yard›m ediyor musunuz?” sorusunda %74,2’ye düflmektedir. Erkeklerin %84,1’i kocas›n›n iz-
ni olmadan kad›n›n d›flar› ç›kmas›n›n uygun olmad›¤›n›, %26,9’u kocadan izinsiz sat›n al›nan bir eflyan›n geri ve-
rilmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Hem evlenmifl hem de bekâr erkekler aras›nda erkek taraf›ndan en yap›labilir ev
ifli “yemek yapmak” olarak bildirilmifltir.

Sonuç

Toplumun kad›n›n statüsü ve toplumsal cinsiyet ay›r›mc›l›¤› konular›ndaki duyarl›l›¤›n› art›rmak için erkek kat›l›-
m›n›n mutlaka sa¤lanmas› gerekmektedir. Konunun ayr›ca popüler televizyon programlar›nda gündeme getiri-
lerek savunulmas›, bu amaçla din adamlar› ve ö¤retmenler gibi toplum liderlerinden yararlan›lmas› önerilir. 
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GÜLTEPE SEMT‹’NDE YAfiAYAN KADINLARIN A‹LE ‹Ç‹NDE KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE
‹L‹fiK‹N GÖRÜfi VE YAfiANTILARININ ‹NCELENMES‹

Aynur UYSAL, Derya fiAfiMAZ KAYLI, Leyla BAYSAN ARABACI
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemflireli¤i  Anabilim Dal›
baysanarabaci@hotmail.com

Amaç

Bu araflt›rma, Gültepe Semti’nde yaflayan kad›nlar›n ailede kad›na yönelik fliddete, kad›nl›k rollerine iliflkin gö-
rüfl ve yaflant›lar›n› saptamak amac›yla planlanm›fl tan›mlay›c› bir alan araflt›rmas›d›r.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma evrenini ‹zmir ‹li Gültepe Semti’ndeki 15 muhtarl›k bölgesinde yaflayan 300014 hane oluflturmakta-
d›r. Sosyoekonomik düzeylerine (SED) göre 15 muhtarl›k bölgesi düflük SED, orta SED ve yüksek SED olarak
s›n›fland›r›lm›fl ve her bir düzey muhtarl›k bölgesinden birer muhtarl›k basit rastgele örnekleme yöntemi ile se-
çilmifltir. Belirlenen muhtarl›k bölgeleri hane say›s› büyüklü¤üne göre tabakalanarak Ferahl› Mahallesi’nden (Dü-
flük SED) 475, Ulubatl› Mahallesi’nden (Orta SED) 380 ve 26 A¤ustos Mahallesi’nden (Yüksek SED) 95 olmak
üzere toplam 950 hanede yaflayan kad›nlar araflt›rma örneklemine al›nm›flt›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan e¤itilmifl
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son s›n›f ö¤rencisi befl anketör, Gültepe semtindeki örnek-
leme giren toplam 950 kad›n ile yüz yüze görüflme yöntemi anket çal›flmas›n› yürütmüfltür. Verilerin toplanma-
s›nda “Kad›n Tan›t›m Formu”, “Kad›nl›k Rollerine ‹liflkin Tutum Ölçe¤i” ve “Kad›na Yönelik fiiddet Davran›flla-
r›” (KYfiD) ölçe¤i kullan›lm›flt›r. 

Bulgular ve Sonuç

Kad›nlar›n yafl ortalamas› 38.93±11.00 (17-67 yafl) olup, Ailede ortalama çocuk say›s› 2.45±1.27 (1-9)’tir. Ev-
lilik özellikleri incelendi¤inde kad›nlar›n %60,2’si görücü usulu ile tan›flt›r›larak evlendi¤ini, %94.8’i hem mede-
ni nikah hem de imam nikahl› oldu¤unu ifade etmifltir. ‹lk evlilik yafl› ortalamas› 19.69±3.45 (11-35yafl) olan
kad›nlar›n %98.6’s› “kad›nlar›n erkekler gibi küfürlü ve aç›k seçik konuflmamas›” görüflündeyken, tamam›na ya-
k›n› “bir kad›n›n eflini seçebilece¤ini ve kad›n çal›fl›yorsa evdeki erkeklerin (Efl/erkek çocuk) ev ifllerini paylaflma-
s› gerekti¤ini” düflünmektedir.  Kad›nlar›n %60,1’i “Kad›nlar kendi haklar›yla ilgilenmekten çok, iyi efl ve anne
olmakla ilgilenmeli” görüflünü benimsemekte ve yaklafl›k yar›s› (%49,9) bir kad›n›n erkeklerle ayn› özgürlü¤e sa-
hip olmay› beklememesi fikrine kat›lmaktad›r. Kad›nlar›n KYfiD genel ölçek puan ortalamas› 3,44±1,07 olup,
bu puan düflük düzeyde aile içinde fliddet davran›fllar›na maruz kalma durumu olarak de¤erlendirilmifltir. 
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ANKARA 112 ‹L AMBULANS SERV‹S‹NE BAfiVURAN KADINLARDA TRAVMAT‹K
YARALANMALARIN DA⁄ILIMI (ANKARA, 2005)

Ahmet Haki TÜRKDEM‹R, Mehmet Akif GÜLEÇ, Savafl ERARSLAN, Arzu KAYA, Elvan ÖZKAN
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara 112 Acil Sa¤l›k Hizmetleri ‹l Ambulans Servisi
eturkdemir@yahoo.com

Amaç

Ambulans hizmetlerinde kad›na yönelik fliddet içeren baflvurular› incelenerek, hizmet gereksinimi saptanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Ankara Ambulans Servisine baflvuran 181 kad›n yaralanmas› vakas› tan›mlay›c› yöntemle incelenmifltir.

Bulgular

Tüm 112 baflvurular›n›n %0, 45’ini, kad›n baflvurular›n›n ise %1,03’ünü bu grup oluflturmaktad›r. Vakalar›n
%53’ü ev adresinden, %32’si sokaktan, %7,7’si bir sa¤l›k kurumundan, %5,5’i karakoldan baflvurmufltur. 6’s›n-
da arrest saptanm›fl, 3’ünde ise ölüm gerçekleflmifltir. Vakalar›n %83,3’ü 15-54 yafl grubundaki kad›nlarda gö-
rülmüfltür. Vakalar›n %81,8’i hastaneye nakil ile sonuçlanm›flt›r. Evde sald›r›ya u¤rama saatleri daha çok 17-21
saatleri aras›nda iken sokakta sald›r›ya u¤rama saatlerinin 10-16 aras›nda oldu¤u görülmektedir. Kad›nlar›n
%36,2’sinde bafl bölgesi, %14,1’inde kar›n bölgesi, %7,3’ünde birden çok beden bölgesi, %6,8’inde toraks böl-
gesi ve %6,8’inde kol yaralanmas› vard›r. Vakalar›n %43,1’inin darp edildi¤i, %19,3’ünün keskin cisimle sald›-
r›, %13,8’inin ateflli silah, %7,2’sinin düflme, %6,1’inin künt cisimle sald›r›ya maruz kalm›flt›r.

Sonuç

Vakalar›n %11,1’inin herhangi bir sa¤l›k kurumuna baflvurmad›¤›, 3 vakan›n ise öldü¤ü belirlenmifltir. Herhan-
gi bir nedenle sald›r›ya maruz kalan kad›nlara yönelik var olan organizasyonlar›n yeterli olmamas› sebebiyle bu
baflvurular›n büyük ço¤unlu¤u hastane kay›tlar›na sadece travma vakas› olarak kaydedilmekte, kad›n›n maruz
kald›¤› sald›r›lar nedeniyle koruma alt›na alacak yeterli mevzuat olmakla birlikte, sosyal hizmetlerin kolluk kuv-
vetlerine yönlendirme yapt›¤› için yeterli önlem al›namad›¤› görülmektedir. Bu çerçevede 112 Ambulans Servi-
sinde 24 saat hizmet verecek bir sosyal hizmet organizasyonunun kurulmas› ve sald›r›ya u¤rayan kad›nlara yö-
nelik 24 saat sürekli hizmet organizasyonunun kurulmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r.
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MALATYA ‹L‹ AKÇADA⁄ ‹LÇES‹NDE YAfiAMAKTA OLAN ERKEK KAMU ÇALIfiANLARINDA
A‹LE‹Ç‹ VE KEND‹NE YÖNEL‹K fi‹DDET DÜZEY‹ 

Mehmet Ümit TOPÇU, Leyla KARAO⁄LU, DA. TOPÇU, O. CELB‹fi
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
mumittopcu@yahoo.com.tr

Girifl ve Amaç

Bu çal›flmada erkeklerin efllerine fiziksel, duygusal ve cinsel fliddet uygulama düzeyleri ile erkeklere eflleri tara-
f›ndan uygulanan fiziksel, duygusal ve cinsel fliddetin, erkeklerde intihar girifliminin saptanmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Akçada¤ ilçesinde ikamet eden evli erkek kamu iflçi ve memurlar›na Ocak 2006 tarihinden itibaren kapal› zarf-
lar içinde fliddetle ilgili sorular içeren anketler da¤›t›lm›flt›r. Da¤›t›lan 300 anketten May›s ay› sonuna kadar ana-
liz edilebilir 178 adet anket toplanm›flt›r (%59.3).Anketlerin doldurulmas›nda gönüllülük esas al›nm›flt›r. Araflt›r-
ma tan›mlay›c› tiptedir. 

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n efllerine karfl› % 33.1 i fiziksel, %6.7’ si cinsel, % 40.4’ ü duygusal fliddet uygulad›¤›n› belirtmifl-
tir. Erkeklerin, eflleri taraf›ndan %12.4’ ü fiziksel, %4.5’i cinsel, % 18.5’ i duygusal fliddet görmüfltür. Eflleri ta-
raf›ndan herhangi bir fliddete maruz kalan erkeklerin s›kl›¤› %26.4’dür. fiiddete maruziyet ve fliddet uygulama
e¤itim düzeyi ve intihar giriflimi ile iliflkili bulunmufltur (p<0.05). Üniversite mezunu erkekler di¤er mezunlara gö-
re efllerinden daha fazla sözlü fliddet gördüklerini (%30.5), ilkokul mezunu erkekler ise di¤erlerine k›yasla daha
fazla cinsel fliddet gördüklerini belirtmifllerdir (%18.8). ‹lkokul ve ortaokul mezunu olan erkekler lise ve üniversi-
te mezunlar›na k›yasla efllerine daha fazla cinsel fliddet uygulad›klar›n› belirtmifllerdir. Erkeklerin %5.1’ i (9 kifli)
son bir y›l içinde intihar girifliminde bulundu¤unu belirtmifltir. ‹ntihar giriflimi, efline fliddet uygulayan ve eflinden
cinsel ve fiziksel fliddet gördü¤ünü belirten erkeklerde belirgin olarak yüksek bulunmufltur. 

Sonuç

Akçada¤ ilçe merkezinde yaflayan kamu çal›flan› erkekler, efllerine fliddet uygulad›klar›n› ve ayn› flekilde efllerin-
den de fliddet gördüklerini belirtmifllerdir. Aile içi fliddetin yüksek oldu¤unu belirten erkeklerde kendine yönelik
fliddetin de yüksek olmas›, fliddetin bir problem çözme yöntemi olarak içsellefltirildi¤ini gösteren çarp›c› bir bul-
gu olarak de¤erlendirilmifltir. Stresle bafla ç›kma ve problem çözme tekniklerinin küçük yafllardan itibaren sa¤l›-
¤› gelifltirme programlar› kapsam›nda verilmesi önerilmifltir.

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Poster Bildiri No: 39

SÜLEYMAN DEM‹REL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ ARAfiTIRMA GÖREVL‹LER‹N‹N
KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹, TUTUM VE MESLEK‹ DAVRANIfiLARI

Yonca SÖNMEZ, E. ZENG‹N, N. K‹fi‹O⁄LU, M. ÖZTÜRK, E. USKUN
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
yoncasonmez@yahoo.com

Amaç

Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi araflt›rma görevlilerinin kad›na yönelik fliddete iliflkin bilgi, tutum
ve mesleki davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki araflt›rma 1-31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Araflt›rman›n evreni Süleyman
Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi’nde araflt›rma görevlisi olarak çal›flan 269 kifliydi. Araflt›rma görevlilerine sos-
yo-demografik özelliklerini, tutumlar›n›, mesleki davran›fllar›n› ve bilgilerini ölçmeye yönelik anket gözetim alt›n-
da uyguland›. Veri SPSS 11.0 paket program›yla de¤erlendirildi, say›, yüzde ve ortalama de¤erlerle sunuldu.

Bulgular

Araflt›rma sonunda 251 kifliye ulafl›ld›(%93.3). Yafl ortalamas› 29.2±3.5, %59.0’› erkek, %52.0’› evliydi. He-
kimlik süresi 59.1±39.6 ayd›.Hekimlerin %37.5’i mesleklerini uygularken fliddete u¤ram›fl kad›nla karfl›laflm›fl-
t›. S›kl›kla yap›lan t›bbi tedavi(%37.9) ve adli makamlar› bilgilendirmekti (%35.9). Konuya iliflkin e¤itimi oldu¤u-
nu belirten 42 hekimin %57.5’i mezuniyet öncesi e¤itim alm›flt›. %55.8’i konuyla ilgili bilgisini yetersiz buluyor-
du.Araflt›rma görevlilerinin %98.0’› fiziksel fliddeti tan›mlayabilirken, %23.9’u duygusal fliddeti bilmemekteydi.
Hekimlerin %58.0’› kad›na yönelik fliddeti önlemeye iliflkin yasal düzenleme oldu¤unu, %44.2’si adli makamla-
ra haber vermemenin cezas› oldu¤unu, %89.6’s› Türkiye’de, %21.5’i Isparta’da kad›n s›¤›nma evi oldu¤unu be-
lirtti.Hekimler fliddete u¤ram›fl kad›nla karfl›laflt›¤›nda en s›k adli kurumlara haber verece¤ini (%79.0) ve psiko-
lojik destek sa¤layaca¤›n›(%72.5) belirtti.Hekimler kad›na yönelik fliddetin en önemli nedeninin e¤itimsiz-
lik(%90.8) ve ekonomik nedenler (88.0) oldu¤unu düflünüyorlard›.Hekimlerin %68.9’u kad›na yönelik fliddetin
önlenmesinde rolleri oldu¤unu düflünürken, %28.3’ü konunun yaln›zca adli makamlar› ilgilendirdi¤ini belirtti.
Hekimin rolü olarak en çok e¤itim belirtildi (%49.0).

Sonuç ve Öneriler

Hekimlerin üçte birinin kad›na yönelik fliddeti önlemede yapabilecekleri bir fley olmad›¤›n› düflünmeleri dikkat
çekicidir. fiiddet türlerini tan›makla birlikte yasal düzenlemeler ve s›¤›nma evleri hakk›nda yeterli bilgileri olma-
d›¤› görülen hekimlerin konuya iliflkili olarak e¤itilmeleri, böylece karfl›laflt›klar› olgular› yönlendirebilmeleri sa¤-
lanmal›d›r.
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SA⁄LIK PROFESYONELLER‹N‹N GEBEL‹KTE fi‹DDET KONUSUNDAK‹ FARKINDALIKLARININ
BEL‹RLENMES‹

Selma fiEN, Nuray EGEL‹O⁄LU, Oya KAVLAK, Ümran SEV‹L 
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa¤l›k Yüksekokulu
nurayegelioglu@mynet.com

Girifl

Gebelik boyunca fliddet oldukça önemli, ciddi bir halk sa¤l›¤› problemidir. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n temel rollerinden
birisi fliddeti tan›mak, bak›m sa¤lamak, fliddet ma¤durlar›na uygun hizmetleri sunmakt›r.

Amaç

Bu çal›flma, sa¤l›k çal›flanlar›n›n gebelikte fliddet konusundaki fark›ndal›klar›n› belirlemek amac›yla tan›mlay›c›
olarak yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹zmir Dr. Ekrem Hayri Üstünda¤ Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Hastanesi’nde 15 Ka-
s›m 2007– 15 Ocak 2008 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Örnekleme yöntemine gidilmemifl, evrenin tamam›na
(N=160) ulafl›lmaya çal›fl›lm›fl, araflt›rmay› kabul etmeyen, do¤um izninde olan, raporlu olan sa¤l›k çal›flanlar› d›-
fl›nda araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden toplam 120 (62 ebe, 34 hemflire, 24 doktor) kifliye ulafl›lm›flt›r. Araflt›r-
man›n verileri araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan Anket Formu ile toplanm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na al›nan sa¤l›k çal›flanlar›n›n %85.8’ i kad›n, %14.2’ si erkek; %66.7’ si evli, %33.3’ ü be-
kar; %51.7’ si ebe, %28.3’ ü hemflire ve %20’ si hekimdir. Çal›flanlar›n %72.5’ i gebe kalman›n kad›n› fliddet-
ten korudu¤unu ve %20’ si gebelikte fliddetin önlenmesinde sa¤l›k çal›flanlar›na önemli sorumluluklar düfltü¤ü-
nü ifade etmifltir. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n %68.3’ ü meslek yaflam› boyunca en az bir kez fliddete u¤ram›fl bir gebe
ile karfl›laflm›fl ve %37.8’ i kad›nla konuflup nerelere baflvuraca¤› konusunda bilgi vermifl, %22’ si durumu adli
makamlara/ polise, % 18.3’ ü sosyal hizmet uzman›na bildirmifltir. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n %81.7’ si fliddete u¤ra-
yan bir gebe ile karfl›laflt›¤›nda bildirimini yapaca¤›n›, bunlar›n %52’ si bildirimi sosyal hizmet uzman›na, % 48’
i adli makamlara/ polise yapabilece¤ini belirtmifltir.

Sonuç ve Öneriler

Sa¤l›k çal›flanlar› bildirim yapmama nedenlerini “aile içi ifllere kar›flmama” ve “bildirim yapaca¤› yeri bilmeme”
olarak belirtmifllerdir. Sa¤l›k çal›flanlar›na duyarl›l›k ve bilgilendirme e¤itimleri yap›lmal›, bireysel ön yarg›lar›n›
sorgulamalar› sa¤lanmal› ve bu konu ile ilgili bir protokol haz›rlanmas› için cesaretlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, fliddet, sa¤l›k çal›flanlar› 
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GEBELER‹N, GEBEL‹KTEN ÖNCE VE GEBEL‹K SÜRES‹NCE MARUZ KALDIKLARI F‹Z‹KSEL,
EKONOM‹K, DUYGUSAL VE C‹NSEL fi‹DDET 

Nuran GÜLER, Güngör GÜLER, Semra KOCATAfi, Nurcan AKGÜL
Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu
skocatas@gmail.com

Amaç

Gebelerin gebelikten önce ve gebelik süresince maruz kald›klar› fiziksel, ekonomik, duygusal ve cinsel fliddet s›k-
l›¤›n› belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Kesitsel tipteki bu araflt›rma Sivas il merkezindeki Alibaba, Esentepe, Emek ve Dört Eylül sa¤l›k oca¤› bölge-
lerinde yap›lm›flt›r. Araflt›rmada örneklem seçilmemifltir. Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu ikin-
ci s›n›f ö¤rencileri taraf›ndan befl hafta süresince, haftada iki kez evlerinde ziyaret edilen 193 gebe araflt›rma-
ya al›nm›flt›r. Veriler araflt›rmac›lar›n gelifltirdi¤i soru formu arac›l›¤› ile, ö¤renci hemflireler taraf›ndan gebele-
rin evlerinde yüz yüze görüflme tekni¤i ile toplanm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesi SPSS 10.0 program›nda ya-
p›lm›flt›r.

Bulgular

Gebelerin %42.2’si ilkokul mezunu, %94.3’ü ev han›m›; % 42.0’›n›n efli lise mezunu; %34.7’sinin efli iflçi olup,
%91.7’sinin sa¤l›k güvencesi vard›r. Gebelerin %35.2’sinin istemeyerek gebe kald›¤›, %12.4’ünün gebeli¤i bo-
yunca sa¤l›k kontrollerine gitmedi¤i, %15.0’›n›n gebelikte yetersiz kilo ald›¤› belirlenmifltir. %22.8’inin hemog-
lobin düzeyi 11 gram›n alt›ndad›r. Araflt›rma sonucunda gebelerin, %19.7’si gebelikten önce, %10.8’i gebelik-
te fiziksel fliddete, %52.4’ü gebelikten önce, %36.8’i gebelikte duygusal fliddete, %22.8’i gebelikten önce,
%17.6’s› gebelikte ekonomik fliddete ve %16.1’i gebelikten önce, %11.4’ü gebelikte cinsel fliddete maruz kal-
d›klar›n› belirtmifllerdir. Gebelerin ço¤unlukla eflleri taraf›ndan fliddete maruz kald›klar› belirlenmifltir

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rman›n yap›ld›¤› bölgelerde, gebelerde fliddetin hiç de az›msanmayacak düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r.
Araflt›rman›n sonucunda, toplum sa¤l›¤› hemflireleri taraf›ndan sa¤l›k oca¤› ekibi ve ilgili sektörlerle iflbirli¤i sa¤-
lanarak fliddeti önlemeye yönelik planlamalar›n yap›lmas› önerilmifltir.

Anahtar kelimeler: fiiddet, gebelikte fliddet, toplum sa¤l›¤› hemfliresi.
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GEBEL‹K, KADINA UYGULANAN fi‹DDET‹ AZALTIYOR MU? 

Mehtap AKÇINAR, Tuba GÜNER
Mersin Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
mehtapakcinar@yahoo.com

Amaç

Kad›na yönelik fliddet, cinsiyete dayanan, kad›n› inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuç-
lanma olas›l›¤› bulunan, toplum içersinde ya da özel yaflam›nda ona bask› uygulanmas› ve özgürlüklerinin keyfi
olarak k›s›tlanmas›na neden olan her türlü davran›flt›r ( DSÖ 1993). Türkiye’de her 3 kad›ndan biri fiziksel flid-
detle karfl›laflmaktad›r. Gebelik s›ras›nda fliddet, kad›n ve çocuk için birçok problemlere neden olmaktad›r. Ya-
p›lan çal›flmalarda gebelikte fliddet s›kl›¤›n›n % 0.9 ile % 20.1 aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür. Bu araflt›rma ka-
d›na uygulanan fliddet s›kl›¤›n›n, gebelikle birlikte de¤iflip de¤iflmedi¤ini belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak
yap›lm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rma 01-31 Ocak 2008 tarihlerinde Mersin Kad›n-Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesinde yap›lm›flt›r.
Örneklemi görüflmeyi kabul eden 218 gebe kad›n oluflturmufltur. Veriler soru formu ile toplan›p de¤erlendirme-
de yüzdelik, ki kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmam›zdaki gebelerin yafl ortalamas› 26’d›r. %58.3’ü ilkö¤retim mezunudur. %46,3’ünün evlilik süresi al-
t› y›l ve üzeridir. %58.7’sinin istendik bir evlilik yapt›¤› belirlenmifltir. Kad›nlar›n %19.3’ü evlilik boyunca,
%17.9’u da gebelik boyunca fliddet görmüfltür. Evlilik boyunca fliddete u¤rayan kad›nlar›n (n=42) %28.5’i fizik-
sel, %95.2’si de duygusal fliddete maruz kalm›fllard›r. Gebelikte fliddete u¤rayan kad›nlar›n (n=39)  %12.8’i fi-
ziksel, %82.’si duygusal fliddete maruz kalm›flt›r. Evlilikleri boyunca bu gebelerin %19’u her gün, %11.9’u haf-
tada bir, %65.1’i ara-s›ra fliddete u¤rad›¤›n› belirtmifltir. fiiddete u¤rayan kad›nlar›n %9,3’ü gebelikte fliddetin
artt›¤›n›, %39,5’i azald›¤›n›, %41,8’i de de¤iflmedi¤ini ifade etmifltir. Evlilikte fiziksel fliddet içinde(n=12), tokat
atma (% 83.3), dayak atma (% 75), sarsma, h›rpalama (% 33.3), zorla cinsel iliflki (% 25) s›kl›kla görülmüfltür.
Evlilikte duygusal fliddet içinde (n= 40), ba¤›rma (%95), küsme (% 42.5), ekonomik yönden k›s›tlama (%25), alay
etme ve evden d›flar› ç›karmama (%12.5) görülmektedir. Araflt›rmam›zdaki kad›nlar›n, evlilikleri boyunca %5.5’i
fiziksel fliddete maruz kalm›flt›r. Gebeliklerinde fiziksel fliddete u¤rama oranlar› %2.3’e düflmüfltür. Aralar›ndaki
fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p=0.000).  

Sonuç

Evlilik boyunca fliddete u¤rayan kad›nlar›n, gebeliklerinde fliddete u¤rama durumlar›n›n azald›¤› belirlenmifltir.
Gebelerin fliddet konusunda bilgilendirilmesi ve yard›m alabilecekleri kurumlara yönlendirilmesi, tüm sa¤l›k çal›-
flanlar› taraf›ndan yap›lmal›d›r.   
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ÜÇ FARKLI SA⁄LIK OCA⁄I BÖLGES‹NDE KADINA YÖNEL‹K A‹LE ‹Ç‹ Efi fi‹DDET‹ VE
ETK‹LEYEN FAKTÖRLER‹N BEL‹RLENMES‹

Zehra GÖLBAfiI, Meral KELLEC‹, Nilüfer TU⁄UT, Nuriye ERBAfi
Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu
nlfr_yildirim@hotmail.com

Amaç

Bu araflt›rma Sivas ‹li’ne ba¤l› üç farkl› sa¤l›k oca¤› bölgesinde yaflayan kad›nlar aras›nda aile içi efl fliddetine ma-
ruz kalma s›kl›¤›n›, fliddet türünü ve etkileyen faktörleri belirlemek amac›yla kesitsel olarak yap›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma Sivas ‹l Merkezi’nde bulunan üç sa¤l›k oca¤› bölgesinde ve toplam 591 kad›n üzerinde gerçeklefltiril-
mifltir. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan “Kiflisel Bilgi Formu” ve “Kad›na Yönelik Aile ‹çi Efl fiiddeti-
ni Belirleme Anketi” ile toplanm›flt›r. Kiflisel Bilgi Formu toplam 22 sorudan, Kad›na Yönelik Aile ‹çi Efl fiidde-
tini Belirleme Anketi ise fiziksel, duygusal/sözel, ekonomik ve cinsel fliddeti belirlemeye yönelik 5’li Likert tipin-
de ve toplam 24 maddeden oluflmufltur. Anketin Cronbach alfa güvenirlik kat say›s› .94’tür.

Bulgular

Kad›nlar›n %64’ü aile içi efl fliddetine maruz kalmaktad›r. Kad›nlar›n maruz kald›¤› fliddet türü incelendi¤inde,
%58.4 ile duygusal fliddetin ilk s›rada yer ald›¤›, bunu %31.0 ile ekonomik, %23.4 ile fiziksel ve %14.9 ile cin-
sel fliddetin izledi¤i belirlenmifltir. Kendisinin ve eflinin e¤itim düzeyi düflük olan, 3 ve daha fazla çocu¤u olan,
ekonomik durumu yeterli olmayan, 31 ve üzeri yafl grubunda, 10 y›l ve daha fazla süredir evli olan ve görücü
usulü ile evlenen kad›nlar›n herhangi bir fliddet türüne maruz kalma s›kl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u bulunmufltur
(p<0.05).

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rman›n yap›ld›¤› sa¤l›k oca¤› bölgelerinde kad›na yönelik aile içi efl fliddeti önemli bir sa¤l›k sorunu olup,
ileri yafl grubunda, çocuk say›s› fazla ve sosyoekonomik düzeyi düflük olan kad›nlar özellikle risk alt›ndad›r.
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DUDULLU SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN KADINLARIN GEBEL‹KTE UYGULANAN TETANOZ
AfiISI HAKKINDAK‹ B‹LG‹ DURUMUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 

G. POLAT, S. HIDIRO⁄LU, A. AGAYEVA, E. ALKAN, G. BAfi, A. ÇAKIL, fi. YILDIRIM 
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD
seyhanerginh@gmail.com

Amaç

Dudullu Sa¤l›k Oca¤›’na baflvuran 15-49 yafl aras› evli kad›nlar›n gebelikte uygulanan tetanoz afl›s› ile ilgili bilgi
durumlar›n›n, afl›l›l›k durumlar›n›n ve afl› olmalar›n› etkileyen nedenlerin saptanmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki çal›flmam›za, ‹stanbul’un Ümraniye ilçesindeki Dudullu Sa¤l›k Oca¤›’na Kas›m-Aral›k 2007
tarihleri aras›nda baflvuran ve çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 15-49 yafl aras› evli 300 kad›n dahil edilmifltir. Ka-
t›l›mc›lara sosyodemografik özellikler ve tetanoz afl›s›yla ilgili sorulardan oluflan anket yüz yüze uygulanm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalamas› 31.5±7.0 y›l olup ço¤u 35 yafl›n alt›ndad›r. %62.3’ü ilkokul me-
zunudur. Kad›nlar›n %48.7’sinin gebelik say›s› ikinin üzerindedir ve %88.7’si son gebeli¤inde kontrol amaçl›
doktora gitmifltir. Bunlar›n %77.8’i ilk trimesterde gitti¤ini, %56.0’› da özel sa¤l›k kurumlar›n› tercih etti¤ini be-
lirtmifltir. Ancak yar›dan daha az› (%46) son gebeliklerinde tetanoz afl›s› yapt›rm›flt›r. Kad›nlar›n %56.8’inin afl›
oldu¤u yer sa¤l›k oca¤›d›r. Yapt›rd›klar› afl› dozu sorguland›¤›nda sadece %57.5’inin tam afl›l› (>2 doz afl›) oldu-
¤u saptanm›flt›r. Kad›nlar›n %85.1’lik büyük bir ço¤unluk gerekli oldu¤unu ya da nerede ve ne zaman yapt›ra-
ca¤›n› bilmedi¤i için, %31.5’i de doktoru söylemedi¤i için afl› yapt›rmad›¤›n› belirtmifltir. Kat›l›mc›lardan son ge-
beliklerinde kontrol amaçl› doktora gidenlerin %48.9’u afl› yapt›rm›flken, doktora gitmeyenlerde bu oran daha
düflüktür (%23.5, p<0.05). Tetanoz afl›s› yapt›ranlar›n %66.6’s› afl›n›n gerekli oldu¤unu sa¤l›k personelinden,
%11.6’s› sa¤l›k oca¤›nda yap›lan duyuru ve as›lan afifllerden, %19.6’s› da yak›nlar›ndan duymufltur.

Sonuç ve Öneriler

Kad›nlar›n ço¤u son gebeliklerinde doktor kontrolüne gitmelerine karfl›n yar›dan fazlas› tetanoz afl›s› yapt›rma-
m›flt›r. Ço¤unun yapt›rmama nedeni ise afl›yla ilgili yetersiz bilgileridir. Kad›nlar›n ço¤unun afl›y› sa¤l›k oca¤›n-
da yapt›rd›¤› ve bilgi kayna¤› olarak da sa¤l›k personelinin belirtildi¤i düflünüldü¤ünde bu kurumlar›n afl›n›n ge-
reklili¤i ve uygulama zaman›yla ilgili daha etkin rol oynamas› önerilebilir.
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fiANLIURFA ‹L‹ HIZMALI MAHALLES‹NDE YAfiAYAN 15- 49 YAfi EVL‹ KADINLARIN A‹LE ‹Ç‹
fi‹DDET GÖRME DURUMLARI

Nursel ALP, Feray KABALCIO⁄LU, Nazife AKAN 
Harran Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
feraykabalcioglu@mynet.com

Amaç

Kad›nlara karfl› ifllenen cinsel ve ev içi fliddet Türkiye’de ve Dünya’da cinsiyet eflitsizli¤inin en yayg›n ifadesidir.
Kad›na yönelik fliddet eylemleri en s›k aile içinde gerçekleflmektedir. fiiddet eylemini gerçeklefltiren ise hemen
her zaman kad›na en yak›n olan erkektir. Bu fliddet türü “yak›n efl fliddeti” veya “ev içi fliddet” olarak da adlan-
d›r›l›r. fiiddet genellikle fiziksel, cinsel, psikolojik, ya da bunlar›n birlefliminden oluflan sald›r› olarak tan›mlan›r.
Güncel çal›flmalardaki bulgular kad›nlar›n %10-60’›n›n yaflam boyu en az bir kez yak›n eflleri taraf›ndan fiziksel
sald›r›ya maruz kald›¤›n› göstermektedir. Bu çal›flma fianl›urfa ‹li H›zmal› mahallesinde yaflayan 15 – 49 yafl ev-
li kad›nlar›n eflleri taraf›ndan fliddet görme durumlar›n› tespit etmek amac› ile yap›lm›flt›r. 

Yöntem

Tan›mlay›c› nitelikte olan bu araflt›rma 3 Aral›k 2007 – 11 Ocak 2008  tarihleri aras›nda fianl›urfa ili H›zmal›
mahallesinde yap›lm›flt›r. Örnekleme yöntemine gidilmemifl olup 15 – 49 yafl grubu 350 evli kad›na ulafl›lmas›
hedeflenmifltir. Gönüllü olarak kat›lan ve Türkçe bilen 281 kad›na (kat›l›m oran› % 81.0) ulafl›lm›flt›r. Kad›nlara
araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl soru formu yüz yüze görüflme tekni¤i ile uygulanm›flt›r. 

Bulgular

Toplam 281 kad›n›n yafl ortalamas›; 32.03 ± 7.60, ilk evlenme yafl› ortalamas›;18.62 ± 3.11, ortalama yafla-
yan çocuk say›s›;1.92 ± 0.26’d›r.  Kad›nlar›n   % 17.8’inin küretaj, %25.6’s›n›n düflük, %12.1’inin ölü do¤um
öyküsü  oldu¤unu bildirmifllerdir. Kad›nlar›n %37.4’ü, efllerinin ise %6.4’ü hiç okula gitmemifltir. Kad›nlar›n
%16.7’si sosyal güvenceleri bulunmad›¤›n›,  %42’si akraba evlili¤i yapt›¤›n› bildirmifltir. Kad›nlar›n % 32,7’sinin
eflleri taraf›ndan fiziksel fliddete, %8.9’u ekonomik fliddete, %16.4’ü sosyal fliddete,% 22.8’i de psikolojik flid-
dete maruz kald›¤› tespit edilmifltir.
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AYDIN, ED‹RNE, KOCAEL‹, MAN‹SA VE MALATYA ‹LLER‹NDE YAfiAYAN KADINLARIN
ÇOCUKLUK ÇA⁄I ÖRSELENME YAfiANTILARI VE BENL‹K SAYGISI ÜZER‹NE ETK‹LER‹

Nevin H. fiAH‹N, S. T‹MUR, A.B. ERG‹N, S. ÇUBUKÇU, N.A.BALKAYA, A. TAfiPINAR
‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemflirelik Yüksekokulu
nevinsahin34@yahoo.com

Amaç

Çocuklukta veya ergenlik döneminde travmaya u¤rayan bireylerde yetiflkinlik döneminde, post travmatik stres
bozuklu¤u, düflük öz-sayg› gibi, kognitif bozukluklar, emosyonel distres, benlik duygusunda bozulma, kendini ko-
rumada zorlanma, ba¤ oluflturmakta zorlanma, kaç›nma, kiflileraras› zorluklar, sa¤l›k problemleri, yayg›n alkol
veya madde kullan›mlar› gibi bozukluklar ortaya ç›kt›¤› bildirilmektedir. Bu çal›flman›n amac›, befl farkl› ilde ya-
flayan kad›nlar›n çocukluk ça¤› örselenme yaflant›lar›n› belirlemek ve bu yaflant›lar›n›n benlik sayg›lar›na etkileri-
ni araflt›rmakt›r.

Gereç ve Yöntem

1 Aral›k ‘07- 15 Ocak ‘08 tarihleri aras›nda yürütülen tan›mlay›c› özellikteki çal›flman›n evreni Sa¤l›k Ocaklar›-
n›n 2007 y›l ETF (ev tespit fifli) kay›tlar›ndan elde edilen, Ayd›n, Edirne, Kocaeli, Manisa ve Malatya illerinde
yaflayan 20 yafl ve üzeri kad›n nüfusu oluflturmufltur. Evreni temsil edecek olan örneklem hacmi, 0.02’lik stan-
dart sapmaya göre belirlenen 750 kifli ile yüz yüze görüflülmüfltür. Örneklem seçimi yafl gruplar›, e¤itim ve sos-
yo ekonomik durum dikkate al›narak, tabakal› örnekleme yöntemine göre yap›lm›flt›r. Çal›flmada kronik sa¤l›k
sorunu (fiziksel/ruhsal) olanlar ile gebelik, lo¤usal›k ve emziklilik döneminde olan kad›nlar örneklem d›fl›nda tu-
tulmufltur. Verilerin toplanmas›nda Tan›t›c› Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Sayg›s› Ölçe¤i (RBSÖ), Çocukluk Ör-
selenme Yaflant›lar› Ölçe¤i (ÇÖYÖ) kullan›lm›flt›r. Veriler bilgisayarda SPSS paket program› kullan›larak de¤er-
lendirildi. 

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalamas› 39.25 ±13.78 (ortalama:24), eflin yafl› 42.11 ±16.58, ortalama ge-
belik say›s› 2.37 ±1.98, çocuk say›s› 1,2 ±0,42 oldu¤u,% 28’inin evlendi¤inde yafl› 18 ve alt›nda oldu¤u, %
44.5’ inin 16 y›l ve üzeri y›ll›k evli oldu¤u belirlendi. ÇÖYÖ de¤erlendirmesine göre FK (16-80 puan) puanla-
r›n›n 27.92-30.18 aras›nda de¤iflti¤i ve iller aras›nda anlaml› istatistiksel fark oldu¤u (F:2.076; p.0.082), DK-
D‹ (19-95 puan) puanlar›n›n 34.22-37.98 aras›nda de¤iflti¤i ve iller aras›nda anlaml› istatistiksel fark oldu¤u
(F:2.247.P: 0.062); CK (5-25 puan) puanlar›n›n  5.03-6.20 aras›nda de¤iflti¤i ve iller aras›nda anlaml› istatis-
tiksel fark oldu¤u (F:16.099;p0.000); toplam ÇÖYÖ (40–200) puanlar›n›n  67.74-73.38 aras›nda de¤iflti¤i ve
iller aras›nda anlaml› istatistiksel fark oldu¤u (F: 219.244; p0.052) belirlenmifltir. RBSÖ Puanlar›n›n 9.44-
22.34 aras›nda de¤iflti¤i ve iller aras›nda anlaml› istatistiksel fark oldu¤u (F:219.244; p0.052) belirlenmifltir.
ÇÖYÖ puanlar› artt›kça RBSÖ puanlar› da istatistiksel olarak anlaml› flekilde düflmektedir (r:-1.64;p:0.000).

Sonuçlar

Çal›flma sonuçlar› çocukluk ça¤›ndaki travmatik yaflant›lar›na iliflkin sonuçlar yetiflkinlerle yap›lan önceki çal›fl-
malara benzer bulunmufltur. Çocuk örselenmesinin tan›s›n›n konmas›nda sa¤l›k ekibinin fark›ndal›¤›, bilgi biriki-
mi ve motivasyonu çok önemlidir. Çocuklukta veya ergenlik döneminde örselenmelerinin tan›nmas› ve önlen-
mesi yetiflkinlik döneminde ortaya ç›kmas› olas› sorunlar›n çözümü için anahtar rol sa¤l›k çal›flanlar›na düflmek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, çocukluk, benlik sayg›s›, kad›n, örselenme yaflant›lar›, fliddet, travma

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Poster Bildiri No: 47

ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ SAMSUN SA⁄LIK YÜKSEKOKULU SON SINIF
Ö⁄RENC‹LER‹N‹N fi‹DDET KONUSUNDA DENEY‹MLER‹ VE BU KONUDAK‹ GÖRÜfiLER‹

Meltem KÖKDENER, Selma ALAKUfi, Kamil ALAKUfi, Nuran MUMCU BO⁄A, Aynur ARSLAN
Ondokuz May›s Üniversitesi Samsun Sa¤l›k Yüksekokulu 
meltemk1972@hotmail.com

Amaç

Bu çal›flmada Ondokuz May›s Üniversitesi Samsun Sa¤l›k Yüksekokulu ebelik ve hemflirelik bölümü son s›n›f ö¤-
rencilerinin kad›na yönelik fliddet hakk›ndaki düflünceleri, maruz kald›klar› fliddet türleri, s›kl›¤›n›  de¤erlendir-
mek amac›yla yap›lm›flt›r .

Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki bu çal›flma, 5-20 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda, hemflirelik ve ebelik son s›n›f›nda okuyan
99 ö¤renciye (% 99), öz bildiri yöntemi ile anket uygulanarak gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmada örneklem seçil-
memifl evrenin tamam› araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Toplanan veriler SPSS 13.0 program›yla de¤erlendiril-
mifltir.

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n; yaflamlar› boyunca %54’ü fiziksel fliddete u¤ram›fl, %73’ü sözel fliddete, %40’› duygusal fliddete,
%8 ekonomik fliddete maruz kalm›flt›r. Fiziksel fliddetin % 40’›, sözel fliddetin ise % 25’ i aileleri  taraf›ndan uy-
gulanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n % 47’si  fliddete karfl› sözlü tepkide bulunmufl, %37’sinin psikolojisi bozulmufl, % 8’i
fiziksel tepkide bulunmufltur. Ö¤rencilerin fliddet hakk›ndaki görüfllerine bak›nca ; %11 i çocuk yetifltirmede za-
man zaman çok yaralay›c› olmamak üzere dayak e¤itimin bir parças› oldu¤unu, kiflilerin çocuklu¤unda yaflad›k-
lar› fliddet deneyimleri ileriki yafllar›nda kendilerini savunmalar› için faydal› olaca¤›n› %  15’i düflünmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Çal›flmaya kat›lan 99 ö¤rencinin tamam›n›n yaflamlar› boyunca fliddet türlerinden en az biriyle ve en az bir de-
fa karfl›laflt›¤› ve fliddeti en çok  yak›n çevrelerinden gördükleri ortaya ç›km›flt›r. fiiddetin önlenmesi için  hemfli-
relik e¤itimi müfredat programlar›nda fliddet konusu detayl› bir flekilde ifllenmeli, toplumun tüm kesiminde e¤i-
tim düzeyinin art›r›lmas› ve soysa ekonomik düzeyin iyilefltirilmesi önerilmektedir. 
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fiANLIURFA DO⁄UMEV‹’NDE GÖREV YAPAN EBE VE HEMfi‹RELER‹N ÇALIfiMA SAATLER‹
‹Ç‹NDE fi‹DDET GÖRME DURUMLARI 

Feray KABALCIO⁄LU, Mine YURDAKUL
Harran Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
feraykabalcioglu@mynet.com

Amaç

Ülkemizde sadece kad›nlar taraf›ndan yürütülen ve kad›na özgü meslekler s›ralamas›nda en bafllarda yer alan
ebelik ve hemflirelik mesle¤ini yürüten kad›nlar, hem mesleklerini sürdürürken hem de toplumsal yaflam›n di¤er
alanlar›nda s›kl›kla fliddetle yüz yüze gelebilmektedirler. Bu çal›flma fianl›urfa Do¤umevi’nde görev yapan ebe ve
hemflirelerin çal›flma saatleri içinde fliddet görme durumlar›n› saptamak amac›yla yap›ld›. 

Yöntem

fianl›urfa Do¤umevi’nde görev yapan 100 ebe ve hemflireden araflt›rmay› kabul eden 95 kifli araflt›rma kapsa-
m›n al›nd›. Veriler, Aral›k 2007-Ocak 2008 tarihleri aras›nda araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan soru formu
ile yüz yüze görüflme tekni¤i kullan›larak topland›. Veri girifli ve analizler için SPSS 11.5 program› kullan›ld›.

Bulgular

%40’› meslek lisesi mezunu görüflülen toplam 95 kiflinin %80’i ebelik program›, %40’› sa¤l›k meslek lisesi me-
zunu ve yafl ortalamalar› 29.21 ± 6.09’dir. Çal›flma grubumuzun %67.4’ünün evli ve %42’sinin çocu¤u olma-
d›¤›,%38.9’unun kurumda 1 y›ldan az çal›flt›¤›, %32.6’s›n›n servis hemfliresi, %10.5’inin ise yönetici hemflire /
ebe olarak çal›flt›¤› belirlendi. Çal›flanlar›n; %32.6’s› hastanedeki çal›flma koflullar›ndan memnun olmad›klar›n›,
% 51.6’s› hastanedeki güvenlik koflullar›n› ve %44.2’si güvenlik eleman› say›s›n› yetersiz bulduklar›n›, %46.3’ü
çal›flma ortam›nda kendilerini güvende hissetmediklerini ve%13.7’si flu s›ralar iflinden ayr›lmay› düflündü¤ünü
bildirmifltir. Ebe/hemflirelerin çal›flma saati içinde fliddet görme durumlar› incelendi¤inde; %61.1’sinin sözel flid-
det gördü¤ü, %25.9’u sözel fliddeti hasta ve hasta yak›n›ndan gördü¤ü ve %48.3’ünün sözel fliddete susarak tep-
ki verdiklerini bildirmifltir. Araflt›rma grubumuzun %15.8’inin fiziksel fliddete maruz kald›¤›, fiziksel fliddet gören-
lerin %46.7’sinin hasta ve hasta yak›n›ndan fiziksel fliddet gördü¤ü saptand›.

Sonuç 

Çal›flmam›zda fianl›urfa Do¤umevi’nde görev yapan ebe ve hemflireler çal›flma saatleri içinde hasta ve hasta ya-
k›nlar› taraf›ndan sözel ve fiziksel fliddet gördüklerini bildirmifllerdir.
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GEBE POL‹KL‹N‹⁄‹NE BAfiVURAN 36–40. GEBEL‹K HAFTASINDA OLAN GEBELER‹N
fi‹DDETLE KARfiILAfiMA DURUMLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Burcu AVCIBAY, Sultan ALAN
Çukurova Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
burcuavcibay@hotmail.com

Amaç

Türkiye’de kad›nlara karfl› fliddet hakk›ndaki bilgimiz son dönemlerde artmas›na ra¤men gebe kad›nlara karfl›
fliddet hakk›ndaki bilgi ve araflt›rma eksikli¤imiz önemini korumaktad›r. Kad›nlara yönelik fliddet s›n›r tan›madan
gebelik s›ras›nda da uygulanmaktad›r. Bu çal›flma gebelerin fliddetle karfl›laflma durumlar›n› de¤erlendirmek ama-
c›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Çukurova Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi ile Adana Do¤umevi’nde poliklini¤ine baflvuran, 36-40. gebe-
lik haftas›nda olan gebeler üzerinde yap›lm›fl bu çal›flmada araflt›rmay› kat›lmay› kabul eden 64 gebe ile görüflül-
müfltür. Demografik özellikleri, gebelik öyküleri, gebelerin eflleri taraf›ndan fliddetin herhangi bir türüne maruz
kal›p kalmad›klar›n› belirlemek için haz›rlanm›fl sorular› içeren anket formu uygulanm›flt›r.

Bulgular

Gebelerin yafl ortalamas› 27.38± 4.5, %40.6’ s›n›n 4. ve üzeri gebelikleridir. Gebelerden fliddeti tan›mlamala-
r› istendi¤inde dayak, kiflili¤e yap›lan sald›r›, hakaret fleklinde ifadeler kullanm›fllard›r. Yan›tlardan yola ç›karak
fliddet türlerini tan›mlayabilme durumlar› de¤erlendirildi¤inde, %96,9’ u fiziksel, % 18.8’i sözel fliddeti tan›mla-
yabilmifltir, %96.6’ s› ekonomik, psikolojik ve cinsel fliddeti tan›mlayamam›flt›r. Sosyal görüflmelerinin k›s›tlan-
d›¤›n› belirten 9 kad›n, efllerinin kendilerine bazen ba¤›rd›¤›n› söyleyen 29 kad›n, eflinin hakaretine maruz ka-
lan ve bazen çevrede insanlar varken küçük düflürücü sözlere maruz kalan 1 kad›n bunlar› fliddetin herhangi bir
türü içine dahil etmemifllerdir. Gebeli¤inde veya öncesinde fliddete maruz kald›¤›n› belirten 1 gebe oldu¤u gö-
rülmüfltür.Gebelerin % 45.3’ ü efllerinin kendilerine bazen ba¤›rd›¤›n› belirtirken, yaln›zca 1 gebe eflinin kendi-
sine bazen hakaret etti¤ini ifade etmifltir. Efllerinin sosyal görüflmeler konusunda nas›l bir tutum sergilediklerine
bak›ld›¤›nda %14.1’ inin sosyal iliflkilerinde k›s›tland›¤› görülmüfltür.

Sonuç ve Öneriler

Kad›nlar›n fliddet ve fliddet içeren durumlar konusunda e¤itim yolu ile bilinçlendirilmesi ve dan›flmanl›k hizmet-
lerine yönlendirilmesinin uygun olaca¤› düflünülmektedir. Özelde anne ve çocu¤un etkilendi¤i bu durumun ge-
lecekte ülkenin sorunu olarak karfl›m›za ç›kaca¤› unutulmamal›d›r. 
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ADIYAMAN ‹L‹ DO⁄UM EV‹NDE ÇALIfiAN EBE VE HEMfi‹RELER‹N EfiLER‹ VE HASTA/HASTA
YAKINLARI TARAFINDAN fi‹DDETE MARUZ KALMA DURUMLARI

Sema ‹ÇEL, Feray KABALCIO⁄LU, Yasin ‹ÇEL
Ad›yaman Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
semaicel@hotmail.com

Amaç

Hemflire ve ebelere hastane ortam›nda gösterilen fliddet davran›fllar› son y›llarda art›fl göstermektedir. Bu arafl-
t›rma Ad›yaman Do¤um hastanesinde çal›flan ebe ve hemflirelerin eflleri, hasta ve hasta yak›nlar› taraf›ndan flid-
dete maruz kalma durumlar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma tan›mlay›c› tipte planlanm›fl olup 07-14 0cak 2008 tarihleri aras›nda Do¤umevinde çal›flan Ebe ve
Hemflirelere uygulanm›flt›r. Tüm ebe ve hemflireler 99 kifli çal›flma kapsam›na al›nmas› hedeflenmifl, fakat çal›fl-
may› kabul eden ve çal›flma döneminde raporlu ve izinli olmayan 75 kifli örneklem grubunu oluflturmufltur. Ör-
neklem grubuna, sosyo-demografik bilgileri, fliddete iliflkin tutum ve davran›fllar› belirten toplam 66 sorudan olu-
flan bir anket formu uygulanm›flt›r. Anketlerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik ve ki kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan sa¤l›k personelinin, %57,3’ünün ebe oldu¤u, yafl ortalamalar›n›n %34,3±6,1 oldu¤u,
%49,3±0,5’inin iflyeri çal›flma koflullar›ndan memnun olmad›klar›, %70,7±0,5’inin iflyerindeki güvenlik koflul-
lar›n› yetersiz bulduklar› belirlenmifltir. Ebe ve hemflirelerin, %22,7±0,4’ünün hayatlar› boyunca en az bir kez
ebeveynleri taraf›ndan fliddete u¤rat›ld›klar› ve %84,0±0,4’ünün fliddet konusunda herhangi bir sa¤l›k kurulu-
flundan destek almad›klar› belirlenmifltir. Çal›flmaya kat›lan ebe ve hemflirelerin, %42,6’s› eflleriyle çocuklar ko-
nusunda kavga ettiklerini, %40’›n›n eflleriyle yapt›klar› kavgalar› küserek veya daha kötü sonuçland›rd›klar›n› ve
%33,8’inin psikolojik sorunlar› olan erkeklerin fliddete baflvuraca¤›n› düflündükleri belirtmifllerdir. Çal›flmada efl-
lerin e¤itim durumu, efllerin mesle¤i ve efllerin akrabal›k durumu ile aile içi fliddete olan bak›fl aç›s› aras›nda olum-
lu yönde iliflki oldu¤u tespit edilmifltir.(p<0,01) Ayr›ca ebe ve hemflirelerin e¤itim durumu ile hastalarla olan ilifl-
kileri s›ras›nda fliddete maruz kalma durumlar› aras›nda iliflki oldu¤u saptanm›flt›r.(p<0,001)

Sonuç

Hemflire ve ebelerin ifl verimini art›rmak için kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bunun için yeterli ebe,
hemflire, hasta bak›c› personel sa¤lanmal›d›r. Hastanelerde ifl güvenli¤i birimi kurulmal›d›r.
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TÜRK‹YE’DE 18 YAfi ÜSTÜ KADINLARIN SA⁄LIK DURUMLARINI ALGILAMA DÜZEYLER‹

Cihangir ÖZCAN, Dilek fi‹MfiEK, E. ÖKSÜZ
Baflkent Üniversitesi Kad›n-Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezi
adilek.simsek@gmail.com

Amaç

Türkiye’de 18 yafl üstü kad›nlar›n kendi sa¤l›k durumlar›n› de¤erlendirmesini, erkeklere, yerleflim yerine, yafl
gruplar›na ve co¤rafik bölgelere göre farkl›l›klar›n› tan›mlamakt›r.

Yöntem

2003 y›l›nda Ulusal Hastal›k Yükü ve Maliyet Etkililik projesi kapsam›nda Türkiye’yi befl co¤rafik bölge ve k›r-
kent da¤›l›m›na göre temsil eden bir örneklemde 18 yafl üstü bireylerde sa¤l›k durumlar›n› alg›lama seviyeleri
belirlenmifl, farkl› de¤iflkenlere göre analizleri yap›lm›flt›r.

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n %42.8’ü erkek, %57.2’si kad›nd›r. Kad›nlar›n %58.3’ü kentte yaflamaktad›r, %24.7’si 25-34 yafl
grubundad›r. Kat›l›mc›lardan flu anki sa¤l›k durumlar›n› Çok iyi’den Çok kötü’ye tan›mlamalar› istenmifltir. Ka-
t›l›mc›lar›n %54.5’i sa¤l›k durumlar›n› ‹yi olarak tan›mlam›flt›r. Bu oran kad›nlarda %48.7, erkeklerde %62.4’tür
(p< 0.01). Kat›l›mc›lar›n %9.4’ü sa¤l›k durumlar›n› Kötü olarak tan›mlam›flt›r (kad›nlarda %11.9, erkeklerde
%6.1’dir (p<0.01). Sa¤l›k durumunu “Kötü” tan›mlayan kad›nlar›n oran› yaflla art›fl göstermifltir. K›rsalda yafla-
yan kad›nlarda “Kötü” olarak sa¤l›k durumu de¤erlendirmesi %13.9 iken bu oran kent yerleflim yerindeki ka-
d›nlarda %10.6 olarak belirlenmifltir (p<.01). Co¤rafi bölgelere göre bak›ld›¤›nda Do¤u ve Akdeniz bölgesinde
en yüksek oranda (%20.4,; %14.4,) “Kötü” sa¤l›k durumu alg›lamas› gözlenirken Bat› ve ‹ç Anadolu bölgesin-
de en düflük oranda (%7.7; %10.1).

Sonuç

Kad›nlarda sa¤l›k durumu alg›lamas›n›n erkeklere göre daha fazla “Kötü” olarak nitelendirildi¤i bulunmufltur.
Sa¤l›k durumunun “Kötü” olarak alg›lamas› yaflla beraber daha yükselmektir. Bu durumun kronik hastal›klar›n
görülme oran›n›n yaflla beraber artmas›na da ba¤l› oldu¤u düflünülebilir. Ülkemizde kad›nlarda sa¤l›k durumu,
k›r yerleflim yerinde ve Do¤u Bölgesinde, daha yüksek oranda “kötü” olarak alg›lanmaktad›r.
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AFYONKARAH‹SAR ‹L MERKEZ‹NDEK‹ HASTANELERDE ÇALIfiAN HEMfi‹RELER‹N
‹fi YAfiAMLARINDA KARfiILAfiTIKLARI TAC‹Z OLAYLARININ ‹NCELENMES‹

Fatma BAYRAM, Gülbahar BEfiTEPE, Pakize ÖZYÜREK
Afyon Sa¤l›k Yüksekokulu
pkz35@hotmail.com

Amaç

Bu çal›flma hastanelerde çal›flan hemflirelerin ifl yaflamlar›nda karfl›laflt›klar› sözlü ve fiziksel taciz olaylar›n› ince-
lemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem

Tan›mlay›c› olarak planlanan çal›flman›n evrenini, Afyonkarahisar il merkezindeki hastanelerde çal›flan 281
hemflire oluflturmufltur. Ancak y›ll›k / do¤um izni olanlar ve çal›flmaya kat›lmay› kabul etmeyenler çal›flma d›fl›
b›rak›lm›flt›r. Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 96 hemflire çal›flman›n örneklemini oluflturmufltur. Veri toplama-
da araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan anket formu, verilerin istatistiksel analizinde ise say› ve yüzde de¤erleri
kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Hemflirelerin %32.3’ü ifl yaflamlar›nda tacize u¤rad›klar›n›, %’28.1’ i sözel, % 1.0’› fiziksel tacize, %3.1’i hem
sözel hem de fiziksel tacize u¤rad›klar›n› ifade etmifllerdir. Tacizlerin  %16,7’sinin hasta yak›n› , %10.4’ ünün
sa¤l›k personeli, % 5.2’ sinin hekim taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtmifllerdir. Hemflirelere u¤rad›klar› taciz olaylar›
karfl›s›nda ne yapt›klar› soruldu¤unda, % 26’n›n yaz›l› flikayete bulundu¤u ancak flikayet sonucunda %21.9’ unun
herhangi bir ifllem yap›lmad›¤›n› ifade etmifllerdir. Hemflirelerin %6.3’ünün çal›flt›¤› birimden al›nma ve suçlana-
bilme korkular› nedeniyle taciz karfl›s›nda hiçbir fley yapmad›klar›n› belirtmifllerdir.

Sonuç

Sa¤l›k çal›flanlar›na haklar› konusunda ve cinsel taciz olaylar› karfl›s›nda müdahale e¤itimi verilmelidir. Hizmet
içi e¤itim programlar› içersinde taciz konusu tart›flmaya aç›lmal› ve de¤iflen yasal düzenlemeler hakk›nda bilgi
verilerek hemflireler bilinçlendirilmelidir. 

1. Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi “Kad›na Yönelik fiiddet”



Poster Bildiri No: 53

KADINA YÖNEL‹K MOBB‹NG DAVRANIfiLARI

Nurdan fiAH‹N, Necla SARI, Ömrüye AKKURT
Bal›kesir Üniversitesi Band›rma Sa¤l›k Yüksek Okulu
neclasari64@hotmail.com

Amaç

Bu makale, günümüz sosyo-ekonomik koflullar›nda kad›nlar›n ifl yaflamlar›nda karfl›laflt›klar› sald›rganl›k, fliddet,
cinsel taciz ve duygusal zorbal›k içeren davran›fllara dikkat çekmek amac›yla yaz›lm›flt›r.

Yöntem

Konu ile ilgili literatür ve son befl y›lda yap›lm›fl baz› araflt›rmalar incelmifltir.

Bulgular

Mobbing; bir veya birkaç kifli taraf›ndan, di¤er kifli veya kiflilere, sistematik biçimde düflmanca ve ahlak d›fl› uy-
gulamalarla ortaya ç›kan psikolojik terördür. Yap›lan araflt›rmalarda; genç, bekar yada yaln›z yaflayan göreceli
olarak da olsa “güçsüz” kad›nlar›n tacize u¤rama olas›l›klar›n›n yüksek oldu¤u saptam›flt›r. ‹fl yerinde mobbing
yayg›nl›¤› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda  % 77’sinin kad›n oldu¤u görülmektedir. Kad›n çal›flanlar›n % 40 oran›nda cin-
sel tacize maruz kald›klar› tacizden yo¤un bir biçimde etkilenerek iflten kaçt›klar› ve iflten ayr›lma e¤ilimi tafl›d›k-
lar› anlafl›lmaktad›r. Kad›nlar, mobbing aç›s›ndan erkeklere göre %75 daha fazla risk alt›ndad›r. Mobbing dav-
ran›fllar› olarak cinsellik içeren ifadeler, istenmedi¤inin belirtilmesine ra¤men yinelenen flört teklifleri, cinsel içe-
rikli “flaka”lar, fiziksel bask›, içinde pornografik içerikli f›kra veya resimlerin yer ald›¤› elektronik postalar, kad›-
n›n kendini ifade etmesini s›n›rlama, toplant›larda sözünü kesme ya da söylediklerine dikkate almama, elde et-
ti¤i baflar›lar› ›srarla görmezlikten gelme, baflar›s›zl›klar› abartma, as›ls›z dedikodular, çeflitli iftira ve suçlamalar,
ifl yaflant›s›nda gerçekleflen cinsel ve duygusal tacizin belirgin örneklerindendir.

Sonuç ve Öneriler

Mobbing kad›nlar›n ruhsal sa¤l›klar› üzerine olan olumsuz etkileri sonucu sosyal bir tehlike oluflturdu¤undan, ka-
d›n›n mobbinge yönelik davran›fllar› alg›lamas›n›n ve önlenmesinin sa¤lanmas›, bu tür davran›fllar›n gerçeklefl-
me ihtimalinin ve s›kl›¤›n›n azalt›lmas›nda önemlidir. 
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ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹’NDE ÇALIfiAN HEMfi‹RELER‹N ÇALIfiMA
SAATLER‹ ‹Ç‹NDE KARfiILAfiTIKLARI fi‹DDET‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Aynur ARSLAN, Meltem KÖKDENER, Selma ALAKUfi
Ondokuz May›s Üniversitesi Samsun Sa¤l›k Yüksekokulu 
aynurarslan@gmail.com

Amaç

Genelde kad›n mesle¤i olarak kabul gören hemflirelik; çal›flma yaflam›nda fliddetle en fazla karfl›lafl›lan meslek
gruplar›ndand›r. Bu araflt›rma, hemflirelerin çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›klar› fliddet türlerini ve fliddete karfl› tu-
tumlar› ortaya koyarak, çözüm yollar› gelifltirmek amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem

Tan›mlay›c› tipteki bu çal›flmada Ondokuz May›s Üniversitesi(OMÜ) Hastanesi hemflirelerinin çal›flma saatlerin-
de fiziksel, sözel, duygusal, cinsel, lateral fliddet türleriyle karfl›laflma durumlar›; fliddetin kim taraf›ndan uygulan-
d›¤›; fliddetin nedenleri, fliddet karfl›s›ndaki kiflisel ve kurumsal tutumlar sorgulanmaktad›r.Araflt›rman›n evrenini
OMÜ Hastanesi hemflireleri oluflturmufltur.01-15 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda basit-rasgele örneklem yönte-
miyle yap›lan araflt›rma, kurumsal tutumu de¤erlendirebilmek için kat›l›mc›lar›n  OMÜ Hastanesi’ndeki çal›flma
dönemleriyle s›n›rland›r›lm›flt›r. Araflt›rmada OMÜ Hastanesi’nde çal›flan 74 hemflireye, araflt›rmac›lar taraf›n-
dan haz›rlanan anket formu uygulanm›flt›r.Veriler SPSS-13.0 program›yla de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular

Kat›l›mc›lar›n; 15’i (%20.27) fiziksel  fliddete, 52’si (%70.27) sözel fliddete, 22’si (%29.73) duygusal fliddete,
13’ü(%17.57) cinsel fliddete ve 13’ü (%17.57) lateral fliddete maruz kalm›flt›r. Fiziksel fliddetin %14.86 oran›n-
da hastalarda, sözel fliddetin ise %54.05 oran›nda hasta yak›nlar›ndan geldi¤i tespit edilmifltir. Kat›l›mc›lar›n
50’si (%67.57) fliddetle karfl›laflma nedeni olarak iletiflim  sorunlar›n› göstermifllerdir. Kat›l›mc›lar›n 51’i
(%68.92) fliddete karfl› sözlü tepkide bulunmufl, 15’i (%20.27) rapor etmifltir. Rapor edenlerin 13’ü (% 86) ku-
rumsal deste¤in, al›nan önlemlerin yetersiz oldu¤unu düflünmektedir.

Sonuç ve Öneriler

OMÜ Hastanesi hemflirelerinin çal›flma saatlerinde, fliddet türlerinden en az biriyle karfl›laflt›¤› saptanm›flt›r.Fi-
ziksel fliddetin ço¤unlukla hasta/hasta yak›nlar›ndan, sözel fliddetin kurum çal›flanlar›ndan da geldi¤i, kurumsal
tutumun fliddeti önlemede yetersiz oldu¤u görülmüfltür.Bu do¤rultuda fliddetin önlenebilmesi için; hemflirelerin
ve di¤er kurum çal›flanlar›n›n iletiflim becerilerinin gelifltirilmesi, fliddete u¤rayan çal›flanlara kurumsal destek sa¤-
lanmas›, haklar›n›n korunaca¤› konusunda güvence verilmesi, güvenlik önlemlerinin art›r›lmas› önerilmektedir.
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MERS‹N MERKEZ 5 NOLU SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN  KADINLARIN EfiLER‹ TARAFINDAN
fi‹DDET GÖRME DURUMLARININ ‹NCELENMES‹

Mine YURDAKUL, Tuba GÜNER, Derya KAYA
Mersin Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
tubaguner2007@hotmail.com

Amaç

Kad›na yönelik fliddet,  fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik hasarlarla sonuçlanan ve özgürlüklerinin k›s›tlan-
mas›na neden olan önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur.Yap›lan araflt›rmalarda Türkiye’de her  3 kad›ndan 1’i flid-
dete u¤ramaktad›r. Bu araflt›rma da  15-49 yafl evli kad›nlar›n fliddete u¤rama durumlar›n›n incelenmesi amaç-
lanm›flt›r.

Gereç ve yöntem

Tan›mlay›c› olarak yap›lan araflt›rman›n örneklemini, 2008 y›l› Ocak ay›nda Mersin 5 No’lu sa¤l›k oca¤› polik-
liniklerine baflvuran ve görüflmeyi kabul eden, 15-49 yafl 155 evli kad›n oluflturmufltur. Veriler soru formu ile
toplan›p de¤erlendirmede, yüzde da¤›l›m› ve ki kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Kad›nlar›n yafl ortalamas› 29, efllerinin ise 34’dür. Kad›nlar›n %31’i, efllerinin ise %45,8’i ilkokul mezunudur.
%69,6’s›n›n eflinin serbest meslekle u¤raflt›¤›n›, %43,9’unun da ekonomik durumlar›n›n kötü oldu¤unu ifade et-
tikleri belirlenmifltir. Kad›nlar›n %54,8’i efllerinden psikolojik fliddet gördüklerini ve bunlar›nda  %81,1’i eflinin
tehdit etti¤ini, %55’i küçük düflürücü sözler söyledi¤ini ifade etmifllerdir. Kad›nlar›n %33,5’i eflinin kendisine fi-
ziksel fliddet uygulad›¤›n›, fiziksel fliddete u¤rayan kad›nlar›n %76,9’u eflinin üzerine yürüdü¤ünü,  %65,3’ü, sar-
sarak tartaklad›¤›n›, %82,6’s›n›n tokat att›¤›n›, %51,9’unun tekmeledi¤ini, %21,1’inin b›çakla yaralad›¤›n› ifa-
de ettikleri belirlenmifltir. Kad›nlar›n %20,6’s› ekonomik yönden fliddete maruz kald›klar›n›,  %38,7’sinin de  efli-
nin cinsel fliddet uygulad›¤› saptanm›flt›r. Ekonomik durumu  kötü olan ve genifl ailede  yaflayan  kad›nlar›n  da-
ha çok fiziksel fliddete maruz kald›klar›  belirlenmifltir (p<0,05).

Sonuç ve Öneriler

Kad›nlar›n ,%54,8’i psikolojik fliddet, %38,7’si  cinsel fliddet ,% 33,5’i eflinin fiziksel fliddet ve %20,6’s› ekono-
mik fliddete maruz kald›klar› belirlenmifltir. Araflt›rma kapsam›na al›nan kad›nlar›n yar›s›ndan fazlas› fliddet gö-
ren kad›nlar›n nereye baflvuracaklar›n› bilmediklerini ifade etmifllerdir. Bu anlamda kad›nlar›n fliddet konusunda
bilgilendirilmeleri ve gereken kurumlara yönlendirilmeleri önerilebilir.
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KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET KONULU ARAfiTIRMALARIN DERLENMES‹

Funda SEVENCAN, Bahar GÜÇ‹Z DO⁄AN
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
fundasevencan@yahoo.com

Amaç

HÜTF Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›’nda Dönem 6 ö¤rencileri taraf›ndan yap›lan kad›na yönelik fliddet konulu
araflt›rmalar›n derlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

HÜTF Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›n’da Dönem 6 ö¤rencilerinin kad›na yönelik fliddet konusunda toplam 18 arafl-
t›rma yapt›klar› belirlenmifl,15’inin raporuna ulafl›lm›flt›r. Araflt›rmalar amaç, tipi, bölge, evren, örneklem, veri
toplama yöntemi, kullan›lan anket ve ölçekler-ön deneme, etik konular, bulgular ve öneriler yönünden de¤er-
lendirilmifltir.

Bulgular

‹ncelenen çal›flmalar›n tamam› son 12 y›lda, 8’si ise2006-2007 y›llar› içinde yap›lm›flt›r. Çal›flmalar›n amaçlar›,
“fliddet görülme s›kl›¤›”, “kad›na yönelik fliddetle ilgili bilgi/görüfl/tutum”, “toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›”,“kad›-
na uygulanan fliddetin türü”, “çeflitli de¤iflkenlerle fliddet aras›ndaki iliflki”, “boflanma davalar›nda aile içi flidde-
tin yeri” ve “gazete haberlerinin kad›na yönelik fliddet konusundaki tutumlar›n›n saptanmas›” fleklindedir.Çal›fl-
malar›n 8’i sadece kad›nlar üzerinde yap›lm›flt›r. Çal›flmalar›n 10’unda “fliddetin türü”, 8’inde “fliddete karfl› tu-
tum”, 7’sinde “fliddetin kabul edilebilirli¤i”,3’ünde “fliddetin tan›m›” ve ayr›ca tamam›nda“fliddete u¤rama” arafl-
t›r›lm›fl, kad›nlar›n %23,0-%72,9’unun fliddete u¤rad›¤› saptanm›flt›r. Çal›flmalarda yap›lan toplamda 75 öneri-
nin %16,0’› “sa¤l›k personelinin konu ile ilgili duyarl›l›¤› ve bilgi düzeyinin art›r›lmas›na”, %41,3’ü “kad›n›n e¤i-
timinin desteklenmesi ve konu ile ilgili savunuculuk yap›lmas› gerekti¤ine”, %12,0’›“kad›n›n sosyal ve ekonomik
yönden gelifltirilmesi gerekti¤ine”,%24,0’› “kad›na karfl› fliddetin önlenmesinde devlet politikas›n›n önemine”,
%4,0’› “cinsiyet eflitsizli¤i ve toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n önlemesi gerekti¤ine” yöneliktir.

Sonuç ve Öneriler: 

Dönem 6’da yap›lan çal›flmalarda kad›na yönelik fliddet konusunun son iki y›lda artt›¤› görülmektedir. Konu ile
ilgili az say›da araflt›rma yap›ld›¤› ve sa¤l›k personelinin bu konuda bilgili ve duyarl› olmas› gerekti¤i göz önüne
al›n›rsa, sa¤l›k personeli yetifltiren kurumlarda kad›na yönelik fliddeti konu alan araflt›rmalar›n art›r›lmas› uygun
olacakt›r.
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KAMU–ÖZEL SEKTÖR–STK ‹fiB‹RL‹KLER‹ VE DENEY‹MLER-DEN‹ZL‹ KADIN KONUKEV‹
PROJES‹ ÖRNE⁄‹

Huriye DEM‹RHAN, B. BAfiÖZ, F. ÖZHAN, R. ÖZDÖL, A. NALBANT, M. AKfi‹T
Pamukkale Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
hdemirhan@pau.edu.tr 
Web: www. soroptimistdenizli.org 

Amaç

Küreselleflme her bireye toplumsal sorumluluk yüklemektedir. Kamu– Özel Sektör ve STK iflbirlikleri kaç›n›lmaz
hale gelmektedir. Denizli ‹fl ve Meslek Kad›nlar› Derne¤i, toplumda istismara u¤rayan kad›nlar›n ve çocuklar›n
korunmas›n› sa¤lamak; kad›nlara, çocuklar› ile birlikte insanca yaflama olana¤› sunmak ve onlar› rehabilite ede-
rek topluma kazand›rmakt›r.

Gereç ve Yöntem

Bu dernek projede lider kurulufl olarak yer alm›fl olup, Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü’nün tasarrufunda bulunan
at›l binan›n bu proje için tahsis edilmesi ile birlikte, binan›n tadilat› ve tefrifli, di¤er kurulufllarla (Denizli Barosu,
Adli Tabiplik, Cumhuriyet Savc›l›¤›, Jandarma Komutanl›¤›) koordinasyonun sa¤lanmas›nda, Konuk Evi’ndeki
kad›nlara psikolojik destek verilmesi, kad›nlar›n meslek edinme ve istihdam› konular›nda aktif olarak yer alm›fl-
t›r. Bulgular: Denizli ‹fl ve Meslek Kad›nlar› Derne¤i’nin önderli¤i ve çabalar› ile Türkiye’de sekizinci olarak De-
nizli Kad›n Konuk Evi’ni 2001 y›l›nda kurulmufltur. Kurulufl aflamas›na kadar olan süreçte yap›lan faaliyetlerin
maliyeti 40 000$ olmufltur. Kad›n Konuk Evi, 10 Yatak kapasitesinden 2002 y›l›nda bir daire daha düzenlene-
rek 20 yatak say›s›na ulafl›lm›flt›r. Kad›n Konuk Evi’nden 2002-2008 y›llar› itibar› ile 342 kad›n ve 274 çocuk
yararlanm›fl, 123 kad›n da ifle yerlefltirilmifltir. Kulübümüzün kad›nlar› destekleme çal›flmalar› halen sürmektedir.

Sonuç

Türkiye’de kad›na yönelik fliddet gerçek boyutlar›yla tam olarak bilinmeyen ve ciddi bir sorun olarak ele al›nma-
s› gereken bir konudur ve bu konuda ilgili tüm kurum ve kurulufllara büyük görevler düflmektedir. Bu çal›flma ile
deneyimlerimiz paylafl›lmaktad›r.
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ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹NDE ÇIKMA DENEY‹M‹ VE ‹L‹fiK‹LER‹NDE fi‹DDET‹ KULLANMA
DÜZEYLER‹

Özcan SEZER, Leyla KARAO⁄LU, Vuslat O⁄UZ, Erkan SEZER
‹nönü Üniversitesi E¤itim Fakültesi
osezer@inonu.edu.tr

Amaç

Üniversite y›llar› gençlerin karfl› cinsle en s›k iliflki yaflad›¤› dönemdir. Bu çal›flma ‹nönü Üniversitesi ö¤rencile-
ri aras›nda ç›kma, iliflkilerinde fliddet uygulama düzeyini saptamak ve iliflkili faktörleri belirlemek amac›yla yap›l-
m›flt›r

Gereç ve Yöntem

Araflt›rman›n evrenini  ‹nönü Üniversitesi ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Örneklem, üniversitenin E¤itim Fakülte-
si, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin çeflitli bölümlerinden tabakal› rastgele seçilen 726 ö¤ren-
ciden oluflmaktad›r. Araflt›rma kesitsel tan›mlay›c› niteliktedir. Anket formunda cinsel, fiziksel ve psikolojik flid-
det tan›m› yap›ld›ktan sonra ç›kt›klar› kifliye herhangi bir fliddet uygulay›p uygulamad›klar› ve ç›kt›klar› kifliden ta-
n›mlanan türlerde herhangi bir fliddet görüp görmedikleri sorulmufltur. Veriler SPSS9.0 program›nda analiz edil-
mifltir. Analizlerde ki-kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na giren ö¤rencilerin yafl ortalamas› 21.3±0.07 y›ld›r. Ö¤rencilerin %35.3’ü karfl› cinsten bi-
riyle ç›kt›¤›n› belirtmifltir. Ç›kma deneyimi yaflla birlikte artmaktad›r, cinsiyete göre fark yoktur. Anne e¤itim dü-
zeyi ortaokul ve üzerinde olanlarda ç›kma deneyimi daha fazlad›r (%44.5). Ç›kma deneyimi yaflayan 256 ö¤ren-
ciden %8.6’s› arkadafl›ndan fliddet gördü¤ünü, %12.9’u da fliddet uygulad›¤›n› belirtmifltir. Ç›kan çiftlerde, flid-
det görme ve uygulama her iki cins taraf›ndan benzer düzeyde bildirilmifltir. Anne-babalar›n›n birbirlerine fliddet
uygulad›klar›n› belirten ö¤renciler  aras›nda ç›kt›klar› kifliye fliddet uygulaman›n daha yüksek düzeyde (%20.3) ol-
du¤u saptanm›flt›r. Anne e¤itim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan ö¤renciler daha fazla fliddet gördüklerini
(%16.0) belirtmifllerdir.  Ç›kt›¤› kifliye fliddet uygulama her gün sigara içen ö¤renciler taraf›ndan daha yüksek dü-
zeyde (%20.3) bildirilmifltir.

Sonuç ve Öneriler

Araflt›rma sonuçlar› ‹nönü Üniversitesi ö¤rencileri aras›nda ç›kma deneyiminin yüksek oldu¤unu, iliflki yaflayan-
lar aras›nda da karfl›l›kl› fliddet deneyiminin yüksek oldu¤unu göstermektedir. Hem daha sa¤l›kl› toplumsal cin-
siyet rolüne sahip bireyler yetifltirmek hem de fliddet konusunda fark›ndal›k yaratma ve önleme aç›s›ndan üni-
versitelerde dan›flma merkezlerinin oluflturulmas› önerilmifltir.
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DEN‹ZL‹ ‹L‹NDE YAfiAYAN DO⁄URGAN ÇA⁄ EVL‹ KADINLARIN EV ‹Ç‹
SORUMLULUKLARDAK‹ YER‹

M.ZENC‹R, A.ÖZfiAH‹N, B.ÇATAK, B.GÖKÇE YILMAZ, N.MEYDAN ACIMIfi, E.ALKIfi,
E.TURHAN, M.BOSTANCI
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
mzencir@pamukkale.edu.tr

Amaç

Denizli ilindeki do¤urgan ça¤ evli kad›nlar›n ev içi sorumluluklardaki yeri incelenmifltir.

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma tipi kesitseldir. Denizli Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas› (2004) kapsam›nda yürütülen çal›flman›n verileri
kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n evreni olarak tüm il al›nm›flt›r. Örneklem büyüklü¤ü olarak 2100 haneye ve her ha-
nede en az bir evli kad›na ulafl›lmas› hedeflenmifltir. Çok aflamal› tabakal› küme örnekleme yöntemi kullan›lm›fl-
t›r. Tabakalama ifllemi il merkezi (ba¤l› belde ve köyler) ve ilçeler (ba¤l› belde ve köyler) fleklinde yap›lm›flt›r. Ça-
l›flmada 1917 evli kad›na (%91.3) ulafl›lm›flt›r. Ev içi sorumluluklar: yemek, temizlik, al›flverifl, ütü, makbuz-fatu-
ra ve onar›m iflleridir.  Ev içi sorumluluklar beflli likert fleklinde (ço¤unu ben, ço¤unu eflim, eflit ya da az eflit, bafl-
kas›, yap›lmaz) sorulmufl ve “ço¤unu ben” yan›t› kad›n›n sorumlu¤unda olarak de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan 1917 kad›n›n yafllar› 31.8±7.7’dir. 

Ev ile ilgili ifllerden; yemek (%92.9), temizlik (%93.6) ve ütüde (%90.8) kad›n›n sorumlulu¤u yüksek iken al›flve-
rifl (%31.0), makbuz-fatura (%10.4)  ve onar›m (%6.9) ile ilgili ifllerde  kad›n›n sorumluluk almas› daha azd›r. 

Kad›n›n e¤itim durumu artt›kça al›flverifl, temizlik ve onar›m ile ilgili ifllerde sorumlulu¤u artarken, ütüdeki so-
rumlu¤u azalmaktad›r. Yemek ve makbuz-fatura ifllerinde de¤ifliklik saptanmam›flt›r. 

Kentsel bölgede yaflayan kad›nlar k›rsal bölgedekilere göre, al›flverifl ve ütü konusunda daha fazla sorumluluk
al›rken; yemek, temizlik ve onar›m ifllerinde bir farkl›l›k yoktur.

Çal›flma durumlar›na göre ev içi sorumluluklar de¤erlendirilmifltir. Beyaz yakal›-yüksek nitelikli statüde çal›flan
kad›nlar›n al›flverifl, temizlik ve ütüde;  esnaf ve mavi yakal›-niteliksiz hizmet iflçilerin yemek yapmada sorumlu-
luklar› di¤er kad›nlara göre daha azd›r. Makbuz-fatura ödemelerinde; ücretsiz aile iflçisi, esnaf ve beyaz yakal›-
yüksek nitelikli statüde çal›flan kad›nlar›n sorumluluklar› di¤er kad›nlardan daha azd›r.

Kad›nlar›n yafllar› artt›kça yemek, al›flverifl, onar›m ve makbuz-fatura ödeme ifllerinde sorumluluk almalar› artar-
ken, temizlik ve ütü yapmada azalmaktad›r.  

Sonuç

Yemek, temizlik ve ütü yapma kad›nlar›n daha fazla sorumluluk ald›klar› ev içi ifllerdir. Ev içi sorumluluklar ka-
d›n›n çal›flma durumu, e¤itim durumu, yerleflim durumu ve yafllar›na göre farkl›l›k göstermektedir.
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ULUSAL BASINDA fi‹DDET‹N YÜZÜ: TECAVÜZÜN GÖRÜNÜMLER‹

Burcu fi‹MfiEK, fiengül ‹NCE
Hacettepe Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ‹letiflim Bilimleri Anabilim Dal›
bsimsek@hacettepe.edu.tr

Amaç

Kad›nlar›n u¤rad›¤› tecavüz ulusal bas›nda ne flekilde yans›t›lmaktad›r? Haberler, tecavüze dair toplumda var olan
kan›lar› yans›t›yor mu? Haberlerde tecavüz önemsizlefltirilmekte midir? Tecavüze u¤ram›fl kad›nlar›n kiflisel özel-
likleri haberlerde yer al›yor mu? Tecavüz san›klar› haberlerde nas›l yans›t›l›yor? sorular›n›n cevaplar›n› araflt›r-
mak bu çal›flman›n amac›d›r.

Gereç ve Yöntem

Ulusal bas›nda tirajlar› en yüksek olan Hürriyet, Sabah, Akflam ve Zaman gazetelerinin internet siteleri, 15
Ocak- 15 fiubat 2008 aras›nda “tecavüz” anahtar kelimesiyle taranm›fl, elde edilen veriler, üç temel bafll›k; ha-
ber bafll›klar›, içerikleri ve haber içinde kullan›lan görsel malzemeler, alt›nda yorumlay›c› bir paradigma içinden
analiz edilmifltir.

Bulgular ve Sonuç

Yap›lan analizde, haberlerin kurgulanma biçimleri aras›nda farkl›l›klar oldu¤u gözlenmifltir. Tecavüz haberlerin-
de özellikle Hürriyet ve Sabah gazetelerinin internet sitelerinde kullan›lan dil ve haberin yer alma fleklinde baz›
ortak özellikler dikkat çekmifltir. K›saca, tecavüz haberlerinin, ifllenen suçun farkl› aflamalar›n› yans›tacak flekil-
de yer ald›¤› görülmüfltür: Tecavüz olay›n›n gerçekleflmesinin ard›ndan suçlunun aranma süreci; yarg›ya intikal
etme sürecinde yaflanan olaylar ve yarg›lama sonras›nda karara dair haberler. Ayr›ca bu haberlerde yer alan bil-
gilerde kad›nlar›n medeni durumlar›na özellikle “efli ile nikâhs›z yaflayan” gibi ifadelerle yap›lan vurgu ve tecavü-
ze “r›za” göstermifl olma olas›l›klar› dikkat çekicidir. Yarg›lama süreci sonras›nda karara dair haz›rlanm›fl olan
haberlerde beraatin gerekçelerinde kad›n›n “uygunsuz” davran›fllar› ile buna kendisinin sebep oldu¤una dair bir
düflüncenin hakim oldu¤u belirgindir. Tecavüz san›klar›na dair haberlerde yer alan bilgilerde ise böyle bir suç ifl-
leyen erke¤in sap›k, canavar gibi s›fatlarla sunularak anormalli¤e vurgu yap›lmas› yoluyla tecavüzün önemsizlefl-
tirildi¤i de görülmüfltür. Haberlerde konu ile ilgili kiflilerin foto¤raflar›n›n kullan›m›n›n yan› s›ra haber ile ilgisiz,
kayna¤› belli olmayan erotik foto¤raflar›n da kullan›labildi¤i gözlenmifltir.
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fiANLIURFA ‹L‹ V‹RANfiEH‹R ‹LÇE MERKEZ‹NDE SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N A‹LE ‹Ç‹ fi‹DDET
KONUSUNDA B‹LG‹, TUTUM ve MESLEK‹ UYGULAMALARI

Mehmet Ali KURÇER, Öznur KANDEM‹R, Bora ÖZDEM‹R
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
kurcer@hotmail.com

Girifl

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n temel görevlerinden birisi fliddeti tan›mak, fliddet ma¤durlar›na bak›m sa¤lamak ve uygun
hizmetleri sunmakt›r.

Amaç

Bu çal›flman›n amac› fianl›urfa ‹li Viranflehir ‹lçe Merkezi’nde sa¤l›k personelinin aile içi fliddet konusunda bil-
gi, tutum ve mesleki uygulamalar›n›n belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu tan›mlay›c› çal›flma 2006 y›l›nda Viranflehir Sa¤l›k grup baflkanl›¤›na ba¤l› 87 sa¤l›k personeli üzerinde ya-
p›ld›. Sa¤l›k personeline demografik özelikleri, aile içi fliddet konusunda geçmifl-flimdiki yaflant›lar›, bilgi düzey-
leri ve yaklafl›mlar›n› içeren anket formu yönlendirilmifltir.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan sa¤l›k personelinin %20.6’s›” annesinin, %9.1’i” babas›n›n kendisine ve kardefllerine çocuk-
luk döneminde fiziksel fliddet uygulad›¤›n› söylerken,%6.6’s›” kendisi veya eflinin çocuklar›na %1.1’i ise eflinin
kendisine fiziksel fliddet uygulad›¤›n› söylemifltir. fiiddet ma¤durlar›n› adli kurumlara sevk edenler %20 düzeyin-
dedir. Sa¤l›k personelinin fliddetten flüphelenmelerine yol açan nedenlerde oldukça de¤iflkendir.

Sonuç ve Öneriler

Sa¤l›k personeli fiziksel ve cinsel fliddetin kimler taraf›ndan uygulan›rsa bu tan›y› alaca¤› ve hangi durumlarda
cinsel fliddet say›laca¤› konusunda bilgileri çok yetersiz olmamas›na karfl›n, fliddete kafl› tutumlar›nda ve günlük
mesleki uygulamalar›nda farkl› yaklafl›mlar sergilemektedirler. Sa¤l›k personelinin fliddet ma¤durlar›na standart
yaklafl›m sa¤lamalar› için teknik ve teorik e¤itim deste¤inin sa¤lanmas› uygun olacakt›r.
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KONAK SA⁄LIK GRUP BAfiKANLI⁄I’NA BA⁄LI KURUMLARDA ÇALIfiAN PERSONEL‹N A‹LE
‹Ç‹ fi‹DDET ‹LE KARfiILAfiMASININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Aylin Sena BEL‹NER, Alparslan ERGÖR
Konak Merkez Toplum Sa¤l›¤› Merkezi–‹zmir 
aylinsenabeliner@gmail.com

Amaç

Konak Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› (KSGB)’na ba¤l› kurumlarda çal›flan personelin kendilerine yönelik aile içi flidde-
tin (A‹fi) s›kl›¤›n› ve olas› etkenleri tan›mlamak.

Yöntem

Bu kesitsel çal›flma,birinci basamak çal›flan›na anket yöntemiyle uygulanm›flt›r.Sonuç de¤iflkeni A‹fi ile karfl›lafl-
mad›r.Tan›mlay›c› de¤iflkenler; birey ve fliddet uygulayan›n demografik bilgileri,A‹fi’in türü,onaylama,hakl›l›k dü-
flüncesi,fliddete verilen yan›t,çözüm aramama nedenlerine yönelik olarak belirlenmifltir. Veri analizi SPSS v.10.0
ve Epi Info 2002 paket programlar› kullan›larak yap›lm›flt›r.

Bulgular

Evrenin %48.6’s›na(n=392) ulafl›lm›flt›r.Yafl ortalamas› 37.4±6.6’d›r.Cinsiyet ve fliddet ile karfl›laflma s›kl›¤› ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›flt›r.Son bir y›l içinde A‹fi görülme s›kl›¤› %23.6,bir y›ldan
öncesinde %14.6,bir y›l öncesinde ve bir y›l içinde %23.6’d›r.fiiddet türüne göre ise;fiziksel %5.3,sözel
%19.2,duygusal %11.6,cinsel %2.5 ve ekonomik %4.0’d›r.E¤itim düzeyi ve gelir düzeyi artt›kça,yafl ilerledikçe
fiziksel fliddet azalmakta;çocuk say›s› artt›kça,evlilik karar›n› aile bireyi verdikçe ve kifli bütçe üzerinde söz sahibi
olmad›kça fiziksel,sözel ve ekonomik fliddet artmaktad›r.Tart›flma s›kl›¤› artt›kça A‹fi de artmaktad›r.Kendisine
fliddet uygulayan›n haks›z oldu¤unu %76.0’› düflünmekte ve %50.5’i fliddetin bitece¤ine inanmamaktad›r.Hak-
l›l›k pay› oldu¤unu düflünenler haks›z oldu¤unu düflünenlere göre 5.2 kat daha fazla son bir y›l içinde fliddet gör-
müfltür.Bir y›l öncesinde fliddet görenlerin %93.3’ü fliddet görmeye devam etmektedir.fiiddetle karfl›laflma duru-
munda %55.9’u susmakta,%44.0’› yan›t vermemekte,%41.7’si ayn› flekilde yan›t vermektedir.Bir gün de¤ifle-
ce¤i umudu (%39.5) ve çocuklar›ndan ayr› kalma korkusu (%34.2) en s›k çözüm arayamama nedenleridir.Aile
içi fliddeti onaylayanlar›n %58.3’ü fliddet görmektedir.fiiddet gören erkekler görmeyenlere göre 11.0 kat,kad›n-
lar 3.6 kat daha fazla A‹fi’i onaylamaktad›r.fiiddet uygulayanlar›n %82.5’ini efli,%14.3’ünü annesi oluflturmak-
tad›r.fiiddet uygulayanlar›n %54.4’ü yüksek ö¤renim mezunu,%22.5’i memur ve %18.8’i sa¤l›k personelidir.

Sonuç

Birinci basamak sa¤l›k çal›flanlar› da cinsiyet fark› olmadan A‹fi ile karfl›laflmakta ve fliddet döngüsünü k›rmada
zorluklar yaflamaktad›r.

Not: Bu poster 11. Pratisyen Hekimlik Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmufltur.
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HEMfi‹REL‹K VE EBEL‹K SEMPOZYUM VE KONGRELER‹NDE SUNULAN B‹LD‹R‹LER‹N
KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Hafize ÖZTÜRK CAN, Özlem DEM‹REL BOZKURT, Aytül HADIMLI, Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Neri-
man SO⁄UKPINAR
Ege Üniversitesi ‹zmir Atatürk Sa¤l›k Yüksekokulu
hafize.ozturk@ege.edu.tr

Ülkemizde 1985 y›l›ndan beri hemflirelikte sempozyum ve kongreler düzenlenmekte ve yeni geliflmeler duyurul-
maktad›r. Hemflirelik/ebelik sempozyum ve kongrelerinde sunulan bildiriler günümüz sa¤l›k sorunlar›na çözüm
üretebilecek, sorunlar›n meslek üyeleri taraf›ndan tan›mlanmas›na yard›mc› olabilecek nitelik ve özelliktedir.

Amaç

hemflirelik/ebelik sempozyum/kongre gibi bilimsel toplant›larda kad›na yönelik fliddet konusunun ne oranda ele
al›nd›¤›, araflt›r›ld›¤›, tart›fl›ld›¤›, bilindi¤ini ortaya koymak ve buna göre de yeni e¤itim ve uygulama stratejileri
gelifltirmek amac› ile planlanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

Araflt›rma, sempozyum/kongrelerde sunulmufl bildirilerin içerik analizi niteli¤i tafl›makta olup retrospektif olarak
gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma evreni: Günümüze kadar düzenlenen tüm hemflirelik/ebelik sempozyum/kongre-
lerde (n=23) sunulan tüm bildiriler araflt›rma evrenini oluflturmaktad›r.  Örneklem seçimine gidilmemifl olup,
1985’den beri yap›lm›fl olan sempozyum/ kongrelerde kad›na yönelik fliddet kapsam›nda sunulan bildirilerin tü-
mü araflt›rmaya dahil edilmifltir. Veriler, tam veya özet metin olarak bas›lm›fl kongre kitaplar› kullan›larak elde
edilmifltir. Verileri SPSS 13,0 paket program›nda de¤erlendirilmifltir.   

Bulgular

Araflt›rma kapsam›nda; Hemflirelik Kongresi (n=11), Klinik Hemflireler ve Ebeler Kongre (n= 3), Ebeler Sem-
pozyum ve Kongresi (n=2) ve Ö¤renci Hemflireler Sempozyum/Kongresi (n= 7) incelenmifltir. Sempoz-
yum/kongrelerde sunulan bildiri say›s› 3298 olup bunun %78,1’ini poster bildiriler oluflturmaktad›r. Tüm bildi-
riler içinde fliddeti konu alan bildiri say›s› 64 iken bunun %60,9’u kad›na yönelik fliddeti içermektedir. En fazla
say›da fliddet içeren bildiri 2007 y›l›nda yap›lan sempozyum ve kongrede sunulmufl oldu¤u tespit edilmifltir.

Sonuç

Araflt›rma bulgular›na göre, fliddet konusunun son y›llarda üzerinde durulan bir konu haline geldi¤i ve hemflire-
lik/ ebelik sempozyum/kongrelerinde de buna paralel bir geliflme gösterdi¤i düflünülmektedir. Araflt›rma sonu-
cunda yap›lan çal›flmalar›n daha çok fliddeti tan›mlamaya yönelik oldu¤u belirlenmifltir.
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