
}S04 Türkiye’de her üç kadından biri fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddetten en az birine 
maruz kalıyor. Sivil toplum kuruluşlarında  çalışmalar yapan kişiler, kadına yönelik şiddetin 
çözüm yollarını anlattı.

ERÜ Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Şahan, 
“Özellikle anayasamızda, 
İş Kanunu’nda ve Medeni 
Kanun’da cinsiyet 
eşitsizliğini gidermeye 
yönelik değişiklikler 
yapılmaktadır.” diyor.

ERÜ İlahiyat Fakültesi 
Din Sosyolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Celaleddin Çelik ile 
kadına yönelik şiddetin 
sosyolojik boyutunu 
konuştuk.

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Çağlar Özdemir 
kadına yönelik şiddetin 
psikolojik boyutunu 
değerlendirdi. 

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu”nun verilerine göre, 
son 6 yılda bin 658 kadın cinayete 
kurban gitti. Özel dosyamızda 
zamana, mekâna özgü 
deneyimleriyle kadınların nasıl 
ve hangi söylemlerle ana akım 

medyada yer aldığını incelerken; 
alanlarında uzman kişilerle 
de kadın ve medya arasındaki 
ilişkiler dizgesiyle birlikte 
kadınların temsil biçimlerini, 
medyanın sorumluluğunu 
konuştuk. 

6 - 7 - 8

Melek 
Karaaslan, 
Selma Civek, 
Ayşe Paşalı, 
Mehtap 
Civelek, 
Özgecan Aslan. 
Bu kadınların 
ortak özelliği 
Türkiye’de 

kadına yönelik şiddetin kurbanları 
olmaları. Kimi boşanma davası açtığı 
kocası tarafından kurşunlanarak, 
kimi bıçak darbesiyle, kimisi de 
çocuklarının önünde boğazı kesilerek 
katledildi. Biz de, Gazete Kampüs özel 
dosyasında ilgili kişilerin gazetelerde 
çıkan haberlerini ideolojik inşa 

stratejileri 
bağlamında 
analiz ettik. 
Erciyes 
Üniversitesi 
(ERÜ) 
İlahiyat 
Fakültesi Din 
Sosyolojisi 
Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celaleddin 
Çelik, ERÜ İletişim Fakültesi Radyo-
Tv ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Çilem Tuğba Akdağ, 
ERÜ İletişim Fakültesi Radyo-Tv ve 
Sinema Bölümü Öğr. Gör. Filiz Yıldız 
da şiddetin medyadaki yansımalarını 
ve çözüm yollarını anlattı.

Medyada Kadının Temsili
“Geleneksel mekanizmaları 
canlandıracak politikalar 
gerekiyor”

“Kadının varlığı, konumu ve hakları 
konusunda bilinçlenilmeli”

“Şiddetin önüne geçmek için 
sorunun kaynağına inilmeli”

İstatistiklerle Kadın Cinayetleri
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Duygu Darılmaz Tasarım: Ekrem Nazlı

Türkiye’de kadına yönelik şiddeti hukuksal bağlamda değerlendiren ERÜ 
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Gökhan Şahan, “Özellikle Anayasamızda, İş Kanunu’nda ve Medeni 
Kanun’da cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik değişiklikler yapılmaktadır.” 
diyor.  Şiddete başvuran kişilere karşı verilen ‘eşine yaklaşmama’ tedbirinin 
bazen yeterli olmadığını belirten Şahan, şiddeti önleyici hapis cezalarının 
uygulanması gerektiğini söylüyor.  

“Şiddetin önüne geçmek için 
sorunun kaynağına inilmeli”

İletişim Fakültesi öğrencileri 
ve geleceğin medya çalışanları 
olarak; kadına yönelik şiddetin 
medyada temsilinin problemli 
olmasından dolayı, bu soruna 
dikkat çekmek amacıyla özel 
bir sayı çıkarmayı kendimize 
vazife olarak gördük. Bu 
bağlamda,  ‘Kadına Yönelik 
Şiddet’i ele aldığımız bu özel 
sayıda,  her biri branşında 
uzman hocalarımızla şiddetin 
psikolojik, sosyolojik ve hukuksal 
boyutunu değerlendirdik. 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı verilerine göre, 
kadına yönelik şiddet rakamları 
ve kadincinayetleri.org’un 
araştırmalarına dayanarak 
yıl, yaş, fail, bahane ve sonuç 
olmak üzere toplam 5 grafik ile 
Türkiye’deki kadın cinayetlerini 
sayısal verilerle ifade etmeye 
çalıştık. Orta sayfamızda ise 
‘Medyada Kadının Temsili’ 
başlıklı özel dosyamız bulunuyor. 
Yaptığımız bu çalışma ile 
medyada yer bulan kadın 
cinayetleri haberlerindeki 
retoriksel unsurları, ideolojik 
inşa stratejileri bağlamında 
analiz ettik. Medya söylemleri 
ve kadın çalışmaları üzerinde 
araştırmalar yapan hocalarımız 
ile şiddetin medyadaki 
yansımalarına ve çözüm 
yollarına değindik. Sıkı bir 
maratonun ardından çıkan özel 
sayımızda, haberleri üreten 
ve haber içeriklerinin görsel 
anlamda zengin görünmesine 
imkân veren ekibimize teşekkür 
ediyoruz. Bir diğer teşekkür 
ise, ERÜ İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, 
Genel Yayın Yönetmenimiz Doç. 
Dr. Mustafa Koçer ve Yayın 
Danışmanlarımız Prof. Dr. 
Hakan Aydın ve Öğr. Gör. Deniz 
Elif Yavalar için… Emeği geçen 
diğer hocalarımıza da ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Üretime ve 
takım çalışmasına verdiğimiz 
değerin en güzel örneklerinden 
biri olan özel sayımız sizlerle…

Gazete Kampüs
 Ekibinden…

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarını hu-
kuksal açıdan değerlendiren Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şahan, 
kadına yönelik uygulanan şiddet ve işlenen cina-
yet suçlarının, hukuksal bağlamda ağır cezalara 
çarptırıldığını belirtiyor. Yaşanan bu olayların 
daha çok sosyolojik ve psikolojik açıdan incelenme-
si gerektiğinin altını çizen Şahan; “Sadece ceza-
landırarak veya tedbir uygulayarak şiddete son 
veremeyiz.” diyor. 

Türkiye’de “kadına şiddet” konusunu, hukuksal 
bağlamda değerlendirir misiniz?
Kadına yönelik şiddet eylemleri her şeyden önce 
genel kanunlarımızda yaptırımla karşılaşmak-
tadır. Özellikle şiddet eylemi tehdit, yaralama, 
öldürme veya öldürmeye teşebbüs gibi şekillerde 
gerçekleşirse, bu tür eylemler Türk Ceza 
Kanunu kapsamında suç teşkil edece-
ğinden ceza ile karşılaşır. Bunun yanı 
sıra bu eylemler aynı zamanda Türk 
Borçlar Kanunu kapsamında haksız fiil 
veya Medeni Kanun kapsamında kişilik 
haklarına aykırı davranışlar olacağın-
dan tazminat ve diğer yaptırımlar söz 
konusu olmaktadır. Bununla birlik-
te kadına yönelik şiddetin en-
gellenmesi adına, ülkemizde 
özel bir kanun çıkartıl-
mıştır. Bu kanun uygu-
laması, ‘Ailenin Korun-
ması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’dur. Bu 
Kanunun uygulan-
ması için de Ailenin 
Korunması ve 
Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine 
Dair Kanuna İlişkin 
Uygulama Yönetme-
liği düzenlenmiştir. 
Kanun ve yönetmelikte kadına yönelik şiddetin 
tanımı yapılarak türleri belirtilmiştir. Bu tür 
şiddet olaylarında alınabilecek önleyici ve koruyu-
cu tedbirler düzenlenmiştir. Bu tedbirlerin nasıl 
uygulanacağı, tedbirlerin kim tarafından alınacağı 
ve denetleneceği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Kanunlar içerisinde cinsiyete ilişkin hangi eşitsiz-
lik biçimleri yer alıyor? Kanun yönetmeliklerinde, 
cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik değişiklikler 
yapılıyor mu, yapıldı mı?
Önceleri kanunlarımızda cinsiyet ayrımı bazı 
hükümlerde gözle görülebilir şekildeydi. Mesela 
önceki medeni kanunumuzda açıkça evin reisi 
kocadır hükmü yer alıyordu. Yine aynı kanunda 
kadın kocasının izni olmadan çalışamıyordu. An-
cak bu eşitsizlikler 2002 yılında yürürlüğe giren 
Medeni Kanun ile kaldırılmıştır. Hatta kanundan 
karı ve koca ibaresi de kaldırılarak tam eşitlik 

sağlanmaya çalışılmıştır. Şu an için söyleyeceğim 
belki eşitsizlik olarak kabul edilecek hallerden 
biri, evlenen kadının eşinin soyadına alıyor olması 
olabilir. Özellikle Anayasamızda, İş Kanunu’nda 
ve Medeni Kanun’da cinsiyet eşitsizliği gidermeye 
yönelik değişikliler yapılmaktadır. Bu konuda 
kanuni düzenlemeler açısından ülkemizin iyi bir 
seviyede olduğunu düşünüyorum.

“Sorun sosyolojik ve psikolojik açıdan incelenmeli”

Negatif ayrımcılık kavramını, Türkiye’deki kanunları-
nı göz önünde bulundurarak nasıl değerlendirirsiniz?
Son dönemdeki gelişmelere baktığımızda negatif 
ayrımcılıktan ziyade kadınlar lehine pozitif ayrım-
cılık yapılmaktadır. Mesela biraz önce belirttiği-
miz kanun adı dahi kadına şiddetin önlenmesine 
dairdir. Yine çalışma ve sosyal güvenlik alanında 
çalışan kadına önemli ayrıcalıklar getirilmiştir. 

Özellikle çalışma hayatındaki düzenlemelerle 
kadınlar lehine yapılan değişiklikler, uygu-
lamada aleyhlerine sonuç doğurabilir. Çok 
fazla ayrıcalık tanınan kadın çalışanları 
işverenler çalıştırmak istemeyebilirler.

Son zamanlarda artan “kadına şiddet” 
olaylarının önüne geçebilmek adına, 

kanunlarda sizce ne gibi değişiklik-
ler yapılmalı?

Bu konuda Ailenin Ko-
runması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun üzerinde 
durmak istiyorum. Bu 
kanunda şiddet halinde 

uygulanacak tedbir-
ler düzenlenmiştir. 
Kişi bu tedbirlere 
uymaz ise zorlama 
hapsi ile karşılaş-
maktadır. Şiddet 

halinde bu kanuna 
göre, ilk önce zorlama hapsi yaptırımı bulunma-
maktadır. Kanunda öngörülen tedbirler alınmış 
olsa dahi bu kişiler şiddet eylemlerine devam 
etmektedirler. Örneğin eşine yaklaşmama tedbiri 
uygulanan olan bir erkek, bu karara rağmen eşine 
yine yaklaşıp şiddet uygulayabilmektedir. Ba-
zen ölüm ve ağır yaralama gibi dönüşü olmayan 
zararlar oluşmaktadır. Bu durumda da alınan 
tedbirin bir anlamı kalmamaktadır. Bu sebeple 
bazı şiddet eylemleri sonucunda şiddetin ya da 
muhtemel şiddetin ağırlığına göre, önleyici hapis 
cezaları uygulanabilir. Şahsi fikrim kadına şiddet 
eylemlerinin önüne geçebilmek için kanunlarda 
düzenleme yapılmadan önce sorunun kaynağına 
inilmelidir. Öncelikle sorun sosyolojik ve psikolo-
jik açıdan incelenmeli ve değerlendirilmelidir. İşin 
bu kısmını ihmal ederek sadece cezalandırarak 
veya tedbir uygulayarak şiddete son veremeyiz. 
Kanaatimce kadına şiddet hukuki bir sorundan 
ziyade sosyolojik ve psikolojik bir sorundur. KampüsKampüsgazete

kadın
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ERÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Celaleddin Çelik ile kadına yönelik şiddetin sosyolojik 
boyutunu konuştuk. “Kadına şiddet ve istismar konusu gelişmekte olan ülkeler kadar, gelişmiş toplumların da baş etmeye 
çalıştığı bir sorundur.” diyen Çelik, şiddetin ortak davranış, düşünce şemalarının aşınması veya yıkılması ile ortaya çıkarak 
yaygınlaştığını söylüyor.

Mert Şener Simge Ortakcı Tasarım: Emre Dilbaz

“Geleneksel 
mekanizmaları 
canlandıracak 
politikalar 
gerekiyor”

Kadına yönelik şiddetin kentleşme 
sürecinde geleneksel aidiyetlerini 
ve sosyal muhitini kaybeden 
çekirdek aileyle birlikte ivmesi 
artan bir gelişme olduğunu ifade 
eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Celaleddin Çelik, aileyi koruyucu 
geleneksel kurumları yeniden inşa 
etmek için, mahalli geleneksel destek 
mekanizmaların canlandırılmasına 
yönelik politikalara ihtiyaç olduğunu 
kaydediyor.  “Geleneksel yapımızda 
ailevi problemler ve tartışmaların 
aile büyükleri ya da saygı duyulan 
önemli kişiler aracılığıyla sorunlar 
kamusallaşmadan hal yoluna 
gidilmesi gibi destek unsurları 
vardı.” diyen Celaleddin Çelik, 
kadın sığınma evleri gibi kurumsal 
yapıların bir bakıma geleneksel 
destek mekanizmalarının 
kaybolmasından kaynaklanan açığı 
kısmen kapattığını söylüyor. 

“Aile içi ilişkilerin esasları ve önemi 
kavratılmak durumunda”
Prof. Dr. Celaleddin Çelik, şiddetin 
kadınları fiziksel, psikolojik ve 
manevi bakımdan çok olumsuz 
etkilediğini ifade ederek ağır 
travmalara yol açtığını ve bazen 
intiharlara kadar götürebildiğini 
anlatıyor. Çelik, kadına yönelik 
şiddetin psikolojik ve sosyolojik 
yansımaları yalnızca kadının kendi 
kimliğinde ve ruhsal hayatında 
değil, çocuklarla birlikte bütün bir 
ailenin yapısında önemli problemler 
ürettiğinin altını çiziyor. Sosyal 
krizler ve bunalımların artış 
gösterdiği dönemlerde genelde 
şiddetin arttığını, dolayısıyla 
kadına şiddetin eğitim, bilgi ve 
kültürü aşan boyutları her zaman 
göz önünde tutulması gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Çelik; “Siyasi 
süreçlerin, aileyi korumaya yönelik 
yasal düzenlemelerin, ekonomik 
ve kültürel politikaların üretilmesi 

ve gerçekleştirilmesi siyasi 
otoritenin vazgeçemeyeceği bir 
husustur. Ancak bu tür koruyucu 
düzenlemelerin geleneksel aile 
dokusuna zarar verici yönleri 
ile kadına yönelik şiddeti sadece 
yasalarla korumanın yetersizliği 
dikkate alınmalıdır.” diye konuşuyor. 
Çelik, aile içi ilişkilerin bozulması 
ve çocuk eğitiminde yanlışlıkların 
sonuçları altından şiddetin çıktığını 
belirterek bu konuda, milli kültür 
ve geleneklerimiz arasında yer alan 
aile içi ilişkilerde hürmet, saygınlık 
ve adab-ı muaşeret gibi değerlerin 
öğretilmesinin bir gereklilik olarak 
öne çıktığını ifade ediyor. Celaleddin 
Çelik, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Evlilik yalnızca sosyoekonomik ve 
mesleki şartlarla ikame edilebilecek 
bir kurum değil. Evliliğe hazırlık 
sürecinde psikososyal, kültürel 
ve kişisel eğitimlerin de verilmesi 
ve bazı olumlu tutumların değer 
kazandırılması gerekmektedir. Çok 
küçük yaşlardan itibaren kültürel 
hayatımızın özellikleri içinde özellikle 

aile içi ilişkilerin esasları ve önemi 
kavratılmak durumundadır. Şiddet 
bir bakıma, ortak davranış ve düşünce 
şemalarının aşınması veya yıkılması 
ile ortaya çıkarak yaygınlaşmaktadır.” 

“Şiddet, modern hayatın 
dinamiklerinden besleniyor”
Kadına şiddet ile ataerkil toplum 
yapısı arasındaki ilişki kurma 
eğiliminin çok yaygın olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Çelik, şiddetin 
yaygın bir olgu haline gelmesinin 
ataerkillikten ziyade, sosyal yapıdaki 
dengesizlikler, çarpıklıklar ve çatışma 
etkenleriyle ilgili olduğuna dikkat 
çekiyor. Çelik, ataerkil yapılarda 
şiddetin nispeten zayıf ve madun 
görülen kadına yönelik olmasının 
kaçınılmaz olduğunu anlatan Çelik, 
bu tür genellemelerin her zaman 
hatalı olabileceğini ve ataerkil 
özellik taşımayan toplumlarda da 
şiddet olgusunun devam ettiğinin 
görüldüğünü belirtiyor. “Kadına 

şiddet ve istismar konusu gelişmekte 
olan ülkeler kadar, gelişmiş 
toplumların da baş etmeye çalıştığı 
bir sorundur.” diyen Prof. Dr. 
Celaleddin Çelik, kadına şiddetin 
az gelişmiş ya da ilkel kabul edilen 
toplumlarda daha az görülmesinin 
üzerinde durulmaya değer bir 
durum olduğuna değiniyor. Çelik, 
şiddetin bu yeni görünümünün 
geçmişten bazı izler taşısa da daha 
çok modern hayatın dinamiklerinden 
beslendiğinin altını çiziyor. 

“Olumsuz yaklaşımların din gibi 
kabullenilmesinden kaynaklanan 
yanlışlar var”
Dini anlayışlar, inançlar ve 
gelenekler bakımından kadına 
şiddet boyutunun çok tartışılan ve 
dikkat çekilen bir husus olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Celaleddin 
Çelik, sağlıklı dini kaynaklarda 
kadına şiddeti engelleyici, kadını 

toplumsal hayatta etkisizleştiren 
ve ezen etkenlere karşı materyalin 
çok fazla olduğunun altını çiziyor. 
Çelik,  tarihsel süreçte dine sonradan 
katılmış kadın karşıtı söylemlerin ve 
bazı geleneklerin etkisiyle olumsuz 
yaklaşımların din gibi algılanması 
ve kabullenmesinden kaynaklanan 
yanlışların bulunduğunu belirtiyor. 
Halk kültüründe yer etmiş, kadını 
aşağılayan, tahfif eden ve zayıf 
gösteren bazı inanışların da dine ve 
dini geleneklere dayandırılmasının 
da bu yüzden olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Celaleddin Çelik, sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “Gerçekte sağlıklı, 
bilinçli ve doğru bir din eğitimi almış 
kişilerin böyle bir yola sapmadıkları 
bilinmektedir. Bu yüzden özellikle 
resmi din eğitim kurumları ve 
Diyanet’in bu konuda oldukça 
hassas davrandığı, söz konusu 
algıları ve kabulleri düzeltmeye 
çalıştıkları, halkı bu konuda olumlu 
yönde yönlendirmeye çalıştıkları 
söylenebilir.”
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STK’lEr, Kadına Şİddet

 Hakkında Ne Düşünüyor?
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye’de günde 358, saatte 15, her 4 dakikada bir 
kadın şiddet gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvurdu. Aile Danışmanı Sosyolog Dilek Albayrak, kadincinayetleri.
org adlı sitenin kurucusu Ceyda Ulukaya, Yeryüzü Kadınları Derneği sözcülerinden Ezgi Eskioran ile kadına 
yönelik şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını konuştuk. 

Tasarım: Ekrem NazlıTacim Yurdakul - Simge Ortakcı - Duygu Darılmaz
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’nın verilerinden derlenen 
rakamlara göre, 2016’da koruma altındaki 
12 kadın öldürülürken, 13 bin 919 kadın da 
hayati tehlike gerekçesiyle geçici koruma 
altına alındı. Son 5 yılda şiddet uygulayan 
ya da uygulama ihtimali olan 1 milyon 429 
bin 325 kişi hakkında da önleyici tedbir 
kararı alındı. Aile Danışmanı Sosyolog 
Dilek Albayrak, kadincinayetleri.org 
adlı sitenin kurucusu Ceyda Ulukaya, 
Yeryüzü Kadınları Derneği sözcülerinden 
Ezgi Eskioran kadına yönelik şiddetin 
nedenlerini ve çözüm yollarını anlattılar. 

“Şiddet ifade edilemeyen şeylerin patlak 
vermesinden kaynaklanıyor.”
Mahkemeye yansıyan yüzde 10’luk 
kısmın yanında hiç bilinmeyen, medyaya 
yansımayan, evlerin içinde kalan şiddettin 
de olduğunun altını çizen Aile Danışmanı 
Sosyolog Dilek Albayrak konuşmasına şöyle 
devam ediyor: “Sosyolojik açıdan bakacak 
olursak şiddetin nedenleri arasında; 
geleneksel görgüler, hayat anlayışları, 
kadının ve erkeğin farklı konumlarda 
olması, erkeğin daha baskın olmak 
istemesi gibi sebepler bulunuyor.” Hiçbir 
insanın şiddeti hak etmediğini ifade eden 
Albayrak, kadının karşısındaki erkeğin de 
düşünülerek bazı uygulamalar yapılması 
gerektiğini vurgulayarak şunları ekliyor: 
“Erkeklerin karşısında değil de yanına 
olduğu hissettirilmeli. Nasıl kadınlar için 
mor çatı varsa, erkekler için de sarı çatı 
olsun. Erkekler de oraya giderek dertlerini 
anlatsın. Toplumumuzda kadınlarımız gibi 
erkeklerimiz de kendilerini rahatça ifade 
edebilsinler.

 

Zaten şiddet ifade edilemeyen şeylerin 
patlak vermesinden kaynaklanıyor.”

“Saygıyı ve sevgiyi unutan eşler 
arasında çatışma başlıyor”
Eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinin 
önemli olduğunu söyleyen Dilek Albayrak 
şöyle konuşuyor: “Aile danışmanlığında 
eşlere aslında tabanlarında iyi niyet ve 
sevgi olduğunu fark ettirmek gerekiyor. 
Fakat iletişimsizlik saygıyı bile ortadan 
kaldırıyor, sonucunda çatışma çıkıyor 
ve bu anlaşılamama durumu da gittikçe 
büyüyerek şiddete dönüşüyor.” Kadınların 
şiddete maruz kaldığını belirten Albayrak; 
“Kadının sonunda kazanamadığı bir sistem. 
Bu iletişimsizlik sonunda zarar gören 
kadın oluyor.” diyor. İlişki ve iletişim 
yıpranırken aynı evin içinde yaşayan 
çocukların varlığından da bahseden Dilek 
Albayrak, annenin babaya karşı kullandığı 
yanlış üslubun, çocuklara yansıdığının 
altını çiziyor. “Evin iletişim rehberi 
kadındır, annedir. Anneyi psikolojik 
olarak güçlendirdiğimiz zaman çocuğa da 
yansır.” diyen Albayrak, annelerin çoğu 
zaman çocuğu için şiddete katlanmak 
zorunda hissettiğini belirterek o evde 
yaşayan çocukların hayatını cehenneme 
çevirerek iyilik yapılmadığını, aksine 
çocuklara daha çok zarar verdiklerini 
anlatıyor. Ailenin toplumun en küçük 
birimi olduğu için toplumdan bağımsız 
olmadığını vurgulayan Yeryüzü Kadınları 
Derneği sözcülerinden Ezgi Eskioran ise, 
“Biz aile içinde ideallerimizi kurabiliriz 
ama kapıdan çıktığımız an bizi kuşatan 
bir toplumla karşı karşıya kalıyoruz.” 
ifadesini kullanıyor. Bu nedenle kadınların 
toplumdaki çürümüş düzenle mücadele 
ettiğini söyleyen Eskioran, kadınların 
varoluş mücadelesi verdiğini, eğitimde 
köklü bir değişim olmadan da bireysel 
olarak yapılanların yüzeysel kalacağını 
aktarıyor. 

Şiddet ve cinayetlerin medyadaki temsili 
sorunlu 
Üçüncü sayfa haberi olarak gündemde 
hızla kaybolan kadın cinayetlerini daha 
görünür kılmak adına kadincinayetleri.
org adlı siteyi kuran Ceyda Ulukaya, 
medyaya yansıyan kadın cinayetlerini 
incelemeye başladığında söz konusu 
vakaların medyadaki temsilinin son 
derece sorunlu olduğunu gözlemlediğini 
söylüyor. Bu tür haberlerin, ‘tıklanma’ 
kaygısıyla sansasyonel bir dille yazıldığını 

ve kadının yaşam hakkının ihlalinden 
çok duygulara vurgunun hakim olduğu 
bir dilin hükmettiğini belirten Ulukaya, 
‘Damat dehşeti, 32 bıçak darbesi, Eski koca 
cinneti’ gibi başlıkların bu görüşü destekler 
nitelikte örnekler olduğunu anlatıyor. 
Ceyda Ulukaya, medyanın kamusal 
olaylar üzerine anlamlar üreten ve yayan 
bir mecra olması dolayısıyla şiddeti 
olağanlaştıran, kadını mağdurlaştıran 
anlamlar üretmekten kaçınması gerektiğini 
kaydediyor. Ulukaya sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “kadincinayetleri.org adlı 
sitemizde yer alan istatistiklerde; şiddet, 
boşanma, başvuru kategorisi altında 
görebildiğimiz, en az 342 kadının boşanma 
veya ayrılık sürecinde öldürüldüğü, en 
az 308 kadının cinayet öncesi sistematik 
şiddet, tehdit ya da tacize maruz kaldığı 
ve en az 202 kadının da güvenlik amacıyla 
resmi makamlara başvuruda bulunduğu 
halde öldürüldüğü görülüyor. Bu 
rakamların, cinayetlerin önlenmesi için ne 
tür önlemler alınması gerektiği konusunda 
yol gösterici olacağını düşünebiliriz.”

 Dilek Albayrak

Ceyda Ulukaya



KadIn Cinayetleri
. .

Faile Göre Kadın Cinayetleri

Katillerin bahaneleri ise; 287 kere tartışma/kavga, 137 kere aldatılma şüphesi, 43 kere cinsel saldırı, 7 kere 
cinsiyet kimliği, 14 kere çocuk/ velayet kaynaklı, 61 kere diğer sebepler, 64 kere dolaylı sebepler, 6 kere 
erkeğin ayrılma isteğinin reddedilmesi, 109 kere erkeğin barışma isteğinin reddedilmesi, 2 kere erkeğin 
boşanma isteğinin reddedilmesi, 17 kere erkeğin hizmet beklentisi, 61 kere erkeğin reddedilmesi/terk 

edilmesi, 24 kere hırsızlık sebebi, 41 kere kadın ayrılmak istediği için, 112 kere kadın boşanmak istediği için, 
71 kere kadının karar ve tercihlerine ilişkin sebepler, 27 kere kaza iddiası, 57 kere kıskançlık sebebi, 69 kere 

maddi kaynaklı sebeplerle, 90 kere namus/töre sebebi oldu. 359 cinayetin bahanesi ise bilinmiyor. 

İstatistiklerle
Araştırma: Burak Çalışkan Tasarım: Ekrem Nazlı

Katillerden 990’ı yakalandı, 292’si intihar etti, 202’si teslim oldu, 64’ü intihar girişiminde bulundu, 
9’u öldü. 101 katilin ise akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: kadincinayetleri.org
http://www.hurriyet.com.tr/4-dakikada-bir-kadin-siddeti-40347622 (Erişim Tarihi: 01.02.2017)

kadincinayetleri.org sitesinin verilerine göre Türkiye’de 2010 yılında 248 kadın, 
2011 yılında 230 kadın, 2012 yılında 181 kadın, 2013 yılında 208 kadın, 2014 

yılında 266 kadın, 2015 yılında 282 kadın ve 2016 yılında ise 243 kadın katledildi. 

Katledilen kadınlardan 686’sının katili kocası çıkarken, 188 kadının katili erkek arkadaşı, 133 
kadının katili tanıdığı bir erkek, 122 kadının katili eski kocası, 85 kadının katili akrabası, 71 
kadının katili babası, 71 kadının katili erkek kardeşi,  67 kadının katili saldırgan, 60 kadının 
katili eski erkek arkadaşı, 50 kadının katili dini nikahlı kocası, 44 kadının katili damadı, 40 
kadının katili oğlu, 37 kadının katili diğer bir yakını, 8 kadının katili kayınpederi, 3 kadının 

katili üvey oğlu, 3 kadının katili dini nikahlı eski kocası olduğu öğrenildi.

Cinayetlerin yaş aralığına göre dağılımında ise 19-25 yaş aralığında 322 kadın, 26-
40 yaş aralığında 659 kadın, 41-55 yaş aralığında 321 kadın, 56-70 yaş aralığında 

104 kadın, 71 ve üstü yaşta ise 40 kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. 
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Bahanelere Göre Kadın Cinayetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre; 2012 yılında 175 bin 290, 2013 yılında 324 bin 
154, 2014 yılında 319 bin 823, 2015 yılında 307 bin 227 ve 2016 yılında da 302 bin 831 olmak 

üzere son 5 yılda 1 milyon 429 bin 325 önleyici tedbir kararı alındı. İçişleri Bakanlığı’nın  açıkladığı 
rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye’de günde 358, saatte 15, her 4 dakikada bir kadın şiddet 

gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvurdu.
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Medyada Kadının 
Temsili

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın verilerinden derlenen rakamlara göre, 2016’da koruma altındaki 12 
kadın öldürülürken, 13 bin 919 kadın da hayati tehlike gerekçesiyle geçici koruma altına alındı. Son 5 yılda şiddet uygulayan ya da 
uygulama ihtimali olan 1 milyon 429 bin 325 kişi hakkında da önleyici tedbir kararı alındı.Özel dosyamızda zamana, mekâna özgü 
deneyimleriyle kadınların nasıl ve hangi söylemlerle ana akım medyada yer aldığını incelerken; alanlarında uzman kişilerle de kadın 
ve medya arasındaki ilişkiler dizgesiyle birlikte kadınların temsil biçimlerini, medyanın sorumluluğunu konuştuk. 

Tacim Yurdakul – Duygu Darılmaz Tasarım: Ekrem Nazlı

Ayşe Paşalı, eski eşi tarafından 
öldürülmüştü
 
Tecavüze uğradığı ve şiddet gördüğü 
eski eşi tarafından 11 yerinden 
bıçaklanarak öldürülen Ayşe 
Paşalı hakkında çıkan haberler de, 
diğerlerinden pek farksız değil. Akşam 
Gazetesi’ndeki “Kendimi kaybettim 3-4 
darbe vurdum”  başlığı ile yayınlanan 
08.02.2011 tarihli haberde; başlık 
sansasyonelleştirme içeriyor. Haberin 
içeriğinde ise şu ifadeler yer alıyor: 
“Katil İstikbal Yetkin’in mahkemedeki 
ifadesinde Paşalı’ya ‘Neden böyle bir şey 
yaptığını sorduğunu’ anlatan Yetkin, 
sonrasında sinirlenerek eşini dövdüğünü 
söyledi. Kayınbiraderinin bunun 
üzerine evine gelerek kendisini yere 
yatırdığını, ancak vurmadığını anlatan 
Yetkin, karakolluk olduklarını, eve 
döndüklerinde eşinden özür dilediğini, 
hatasını anladığını dile getirdi. Avukat 
yanında çalışırken, bir maaşını 
dayısının oğluna göndermiş. Evdeki 
bilgisayarı da göndermek istiyordu. 
Onlar hep gözümün önüne geldi.’ diyen 
Yetkin, sonra Paşalı ile barıştıklarını, 
ancak aradan uzun süre geçtikten 
sonra hakkında darp nedeniyle dava 
açıldığını anlattı.” Burada okuyucunun 
kafasında cinayeti meşrulaştırmaya 
zemin hazırlanıyor. Katilin neden 
ruhsatsız silah taşıdığı sorusuna verdiği 
“3 tane kızım var efendim” cevabı ise 
ara başlığa taşınmış ve meşrulaştırma 
yöntemi bu sayede giderek güçlenir 
hale geliyor. Posta Gazetesi’nde yine 
aynı tarihte yayınlanan Ayşe Paşalı 
cinayetine ilişkin “Karısını nasıl 
öldürdüğünü anlattı”   başlıklı haberde 
kullanılan, “Ayşe Paşalı adlı kadın” 
ifadesiyle ötekileştirme yapılıyor. Yine 
aynı haberde yer alan “Çocuklarını 
kendisine göstermediğini iddia 
ederek” ifadesi, cinayetin işlenmesine 
sebep olarak gösteriliyor ve cinayet 
meşrulaştırılmış oluyor.

“Medya çifte etkili araç”

ERÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Celaleddin Çelik, zaman içerisinde 
kadına şiddet ve istismar olaylarının 
oranında artış olması ve bu tür 
vakaların medya aracılığıyla giderek 
daha fazla yaygınlaşmasının altını 
çiziyor. Çelik,  medya ve iletişim 
araçlarının hayatımızda rol alması 
nedeniyle bu olayların daha fazla göz 
önüne geldiğini kaydediyor ve medyada 

bu tür haberlerin gündeme gelmesinin, 
olguyu gerçek boyutundan daha fazla 
göstermekte olduğunu ifade ediyor. 
Siyasi otoritenin kadına şiddet ve 
istismarı önleyici uygulamaları, projeleri 
hayata geçirici etkisinin oldukça önemli 
olduğunu dile getiren Çelik, özellikle 
caydırıcı müeyyidelerin yanı sıra, 
medya ve eğitim kurumlarını pozitif 
anlamda yönlendirmek durumunda 
olduğunu belirterek bu çerçevede kadına 
şiddetin medyayla olan ilişkisine dikkat 
çekiyor. Medyanın olumlu ve olumsuz 
olmak üzere çifte etkili araç olduğunu 
belirten Prof. Dr. Çelik, medyanın 
sosyal bir problem olarak kadına şiddet 
karşısında toplumu bilinçlendirici, 
uyarı ve motivasyonlarla sosyal 
sorumlulukları harekete geçirici bir 
etkisi olduğunu ifade ediyor. Medyanın 
diğer yandan provakatif ve ajite edici 
haberlerle, programlarla sorunu 
toplumsal bünyenin değişik kısımlarına 
yaygınlaştıran, bulaşıcı bir hastalık 
gibi taşıyan bir negatif işleve de sahip 
olduğunu anlatan Çelik, “Ülkemizde 
medyanın genel anlamda şiddet 
haberlerini veriş biçimi ve kullanılan 
sansasyonel üslup çoğu zaman resmi 
yasaklamaları getirecek şekilde olumsuz 
etkilere açıktır.”  diyor.

Mehtap Civelek, Gebze’de 
tabanca ile öldürülmüştü

Gebze’de 4 yıl önce gördüğü şiddet 
nedeniyle boşanma davası açan 25 
yaşındaki Mehtap Civelek, 6 aydır 

kendisini öldüreceği tehdidinde 
bulunduğunu belirterek polise 
şikâyetçi olduğu 32 yaşındaki eşi 
Volkan Civelek tarafından tabanca 
ile öldürüldü. Hürriyet’in 21.01.2013 
tarihli haberinde “Boşanmak İsteyen 
Eşini Öldürdü”  başlığı meşrulaştırma 
içeriyor, ‘boşanmak isteyenin sonu 
böyle olur’ iması veriliyor. “Genç 
adamın cinayet sonrası telefondaki 
sözleri tüyler ürpertti.” ifadesinde ise 
katilden ‘genç adam’ olarak söz edilmesi 
meşrulaştırma içeriyor ve “gençtir 
yapar” mantığı yer alıyor.  Sabah 
Gazetesi’nde yer alan 22.01.2013 tarihli 
haberdeki  “Kadına Şiddete Bir Şehit 
Daha”   başlığında sansasyonelleştirme 
yapılıyor. Haberin spotunda kullanılan 
“Mehtap Civelek, şiddet gördüğü 
eşine karşı koruma kararı aldırdı. 
Yetmedi ‘çağrılı koruma’ kararı çıkarttı. 
Ancak eşi Volkan Civelek onu bulup 
kaçırdı sonra öldürdü.” ifadelerinde 
dramatize ederek hikayeleştirme 
yapılıyor. Bunun yanı sıra “Yetmedi 
‘çağrılı koruma’ kararı çıkarttı. 
Ancak eşi Volkan Civelek onu bulup 
kaçırdı sonra öldürdü” ifadesinde ‘Ne 
yaparsanız yapın kurtulamayacaksınız’ 
iması ile de cinayet meşrulaştırılıyor. 
Haberin içeriğinde geçen “Bir anne, 
boşanmak istediği kocası tarafından 
öldürüldü” ifadesinde kadına annelik 
vasfı yükleniyor ve ‘boşanmak istediği’ 
ifadesi ile de meşrulaştırma yapılıyor. 
Burada ‘siz de boşanmak isterseniz 
sonunuz bu olur’ iması veriliyor. 
Hürriyet Gazetesi’nde çıkan 04.02.2014 
tarihli “Mesajlar cinayete mazeret mi”   
başlıklı haberde, haberin başlığında 
kullanılan ‘mesajlar mazeret mi’ 
ifadesiyle meşrulaştırma yapılıyor. 
Katil zanlısı tarafından kullanılan 
“Beni servisinin şoförüyle aldattığı için 
cinayeti işledim.” ifadesi de, cinayetin 
meşrulaştırılmasının bir diğer örneğini 
oluşturuyor. 

Melek Karaaslan, Selma Civek, Ayşe Paşalı, 
Mehtap Civelek, Özgecan Aslan. Bu kadınların 
ortak özelliği Türkiye’de kadına yönelik 
şiddetin kurbanları olmaları. Kimi boşanma 
davası açtığı kocası tarafından kurşunlanarak, 
kimi bıçak darbesiyle, kimisi de çocuklarının 
önünde boğazı kesilerek katledildi. Biz de, 
Gazete Kampüs özel dosyasında ilgili kişilerin 
gazetelerde çıkan haberlerini ideolojik inşa 
stratejileri bağlamında analiz ettik. Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Din 
Sosyolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Celaleddin Çelik, ERÜ İletişim Fakültesi 
Radyo-Tv ve Sinema Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Çilem Tuğba Akdağ, ERÜ 
İletişim Fakültesi Radyo-Tv ve Sinema 
Bölümü Öğr. Gör. Filiz Yıldız da şiddetin 
medyadaki yansımalarını ve çözüm yollarını 
anlattı.

Melek Karaaslan 24 yaşındaydı

Ağrı’nın Hamur İlçesi’nde aile içi şiddete 
uğrayan ve kapatıldığı tuvaletten tesadüfen 
bulunarak çıkartıldıktan sonra tedavi gördüğü 
hastanede 24 yaşında yaşama veda eden Melek 
Karaaslan ile ilgili gazetelerde çıkan haberleri 
analiz ettik. Milliyet Gazetesi’nde 26.07.2012 
tarihinde çıkan Melek Karaaslan haberinde; 
“Talihsiz kadın, gördüğü şiddetin dozu artınca 
akıl sağlığını kaybetti.”  cümlesi kullanılarak 
‘şeyleştirme’ adı verilen doğallaştırma 
yöntemine başvuruluyor. Bazı durumların 
doğallığının kaçınılmaz olduğu, tarih boyunca 
öyle geldiği ve değiştirilemez olduğu algısı 
yaratılıyor. ‘Talihsiz kadın’ ibaresinde ise 
ötekileştirme, diğer adıyla parçasallaştırma 
yapılırken; “Yaraları kurtlandı” ara başlığı 
ile de haber sansasyonelleştiriliyor. Sabah 
Gazetesi’nde 20.07.2012 tarihli “Çocuk 
gelini döverek delirttiler”   başlıklı bir diğer 
haberde ise sansasyonelleştirme yapılıyor. 
Haber içeriğinin tamamında da dramatize 
edici unsurlar bulunduğu için haber 
hikâyeleştiriliyor. Takvim Gazetesi’nde 
26.07.2012 tarihinde yayınlanan, Melek 
Karaaslan cinayetine ilişkin, “Aile içi şiddetin 
son kurbanı Melek oldu”   başlıklı haberde, 
son kurban ifadesiyle yaşanan durumun 
sürekli olduğuna vurgu yapılarak, cinayet 
doğallaştırılıyor. Aynı olayın 30.11.2012 
tarihinde yayınlanan Doğan Haber Ajansı’nın 
(DHA) “Savunmaya bak”   başlıklı haberinde 
Melek Karaaslan’ın babası Kasım Levent’in 
mahkemede verdiği savunmanın her detayına 
yer verildiği için olayın tüm ayrıntıları 
da göz önüne getiriliyor. Bu sayede içine 
sansasyonellik katılarak haber okuyucuya 
okutulmaya çalışılıyor. Ayrıca, gazetelerde 
yer alan haberlerin büyük çoğunluğunda, 
kadının Ferdi Karaaslan ile resmi nikâhının 
olmadığı belirtiliyor. Ancak Melek Levent’in 

soyadı Karaaslan olarak kullanılıyor. Milliyet 
Gazetesi’nde 03.10.2013 tarihinde yayınlanan 
başka bir haberde “Melek Gıdasızlıktan 
Ölmüş”  ana başlığı atılarak ilgi başka bir 
yere çekilmeye çalışıldığı için ‘kaydırma’ 
yapılıyor ve sorunun özü saklanmaya 
çalışılıyor. Haberin içeriğine baktığımızda 
ise “Ağrı’nın Hamur İlçesi’ne bağlı Çağlayan 
Köyü’nde Hanım- Kasım Levent çiftinin 8 
çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Melek 
Karaaslan, çobanlık yapan Ferdi Karaaslan 
ile 16 yaşında evlendirildi. Hamur’un Kale 
Mahallesi’ne gelin giden Melek, burada 
eşinden sürekli şiddet görmeye başladı. Şiddet 
yüzünden kaçtığı sokakta dünyaya getirdiği 
ilk bebeğinin ölümü üzerine bunalıma giren 
Melek Karaaslan’ın bu evlilikten 5 yaşında 
Akın ile 2 yaşında Miraslan adında iki oğlu 
daha oldu.” ifadeleri kullanılarak haber 
hikayeleştiriliyor.  Melek Karaaslan hakkında 
yapılan haberleri incelediğimizde ortaya çıkan 
genel sonuçlar arasında, hikâyeleştiren ve 
sansasyonelleştiren ifadelerin sıklığı dikkat 
çekiyor.  

“Kadınları birey olarak merkeze alan 
bir dilin hâkim kılınması gerekir”

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo-Tv ve Sinema Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Çilem Tuğba Akdağ,  ana akım 
haber medyasında kadınlara ilişkin yapılan 
haberlerin istismar, cinayet, taciz gibi olumsuz 
olaylar üzerine kurulu olduğunu söylüyor. 
“Medya çalışanları haberleri üretirken ve 
sunarken kötü olayları dramatize edici 
bir üslup ile kadınların yeniden istismar 

edilmesine neden olmaktadır.” diyen Akdağ,  
kadınların haberlerde bir birey olarak 
değil olaya maruz kalmış edilgen, güçsüz, 
yardıma muhtaç taraf olarak sunulduğunu 
dile getiriyor.  Yrd. Doç. Dr. Akdağ, şiddete 
maruz kalan kadınların kimlik bilgilerine, 
görüntülerine varıncaya kadar haberlerde 
deşifre edildiğini ifade ederken,  gazeteciliğe 
ilişkin etik kodlarda ileriki zamanlarda 
kişilere psikolojik açıdan zarar verme 
potansiyeli taşıdığı için kimlik bilgilerine 
ilişkin detayların paylaşılmaması gerektiğini 
kaydediyor. Bu durumun aynı zamanda 
etik kod ihlali olduğunu açıklayan Akdağ, 
medyada üretilen haber dilinin toplumda 
hali hazırda var olan, kadınlara yönelik 
geçmişten gelen ön yargıları besleyici bir 
nitelik taşıdığını anlatıyor. Akdağ, sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “Kadınlar ‘fettan kadın’, 
fedakar anne, ideal eş’ gibi klişeler altında 
haberlerde sunuluyor. Medyada kadınlara 
yönelik klişeleri yeniden üreten bir dil yerine, 
onları birey olarak merkeze alan bir dilin 
hâkim kılınması gerekir. Bunun için haber 
üretimini gerçekleştiren medya çalışanlarının 
bilinçlendirilmesi ve duyarlılık kazandırılması 
son derece önem taşımaktadır.” 

Selma Civek, 5 yıl önce eşi tarafından 
22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü

Hürriyet Gazetesi’nde 18.06.2011 tarihinde 
yayınlanan “Babama en ağır ceza verilsin”   
başlıklı haber içeriğinde kullanılan 
“boşanmak istediği için” ifadesi, cinayetin 
meşrulaştırılmasına bir örnek. Yine Selma 
Civek cinayetine ilişkin 23.12.2011 tarihinde 
“Bakan o davaya müdahil olmak istedi”  
başlığıyla haber yapan Hürriyet, davadan 
“Ayşe Paşalı vakası” diye bahsederek, 
yaşanan olayı doğallaştırıyor. Doğan Haber 
Ajansı’ndaki 29.03.2012 tarihli haberde; 
“İzmir’deki ‘Ayşe Paşalı’ davasına ağır 
ceza”   başlığı ile şeyleştirme yapılıyor. Selma 
Civek’in kızı Pınar Civek’in mahkemede 
verdiği ifadeler haberde şu şekilde yer 
buluyor: “Duruşmada konuşan Pınar Civek, 
babasının annesini tasarlayarak ve pusu 
kurarak öldürdüğünü belirtti. Civek, ‘Babam, 
annemi daha önce de öldürmek istedi, ancak 
jandarma müdahale edince öldüremedi. Bıçak 
annemin boğazındaydı, annemi jandarma 
kurtardı. Olaydan bir hafta önce de anneme 
aynı yerde pusu kurmuş, ancak annem onu 
görünce motosikletiyle durmayıp kaçmış. 
Kardeşlerime, anneanneme birçok kez 
annemi öldüreceğini söyledi. Şimdi annemin 
namusunu lekelemek, kendini kurtarmak 
istiyor. Ankara’da sığınma evinde kaldık. 
Orada bize baktılar ama babam anneme 
ulaşıp yalvarıp yakarmış.’” Böylelikle cinayet 
hikâyeleştiriliyor ve dramatikleştiriliyor.Yrd. Doç. Dr. Çilem Tuğba Akdağ

Prof. Dr. Celaleddin Çelik
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“Kadın odaklı bir bakış açısı, habercilik 
pratiklerini belirlemeli”

Haberin üretiminde kullanılan söylemlerde yapı-
lan bir takım hataların varlığından söz eden Er-
ciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tv ve 
Sinema Bölümü Öğr. Gör. Filiz Yıldız, toplumdaki 
ataerkil değerlerin medyada karşılık bulduğunu 
bu nedenle eril bir dilin hâkim olduğunu dile 
getiriyor. Yıldız, daha eşitlikçi ve kadın odaklı ha-
bercilik yapılması gerektiğini vurguluyor. “Kadını 
ayrıştıran, ikinci konuma yerleştiren toplumsal 
cinsiyet kavramlarını yeniden kuran bir yapıyı 
onaylamak mümkün değil.” diyen Filiz Yıldız, 
basının kadının toplumdaki ikinci konumunu bu 
sayede daha da benimsetmiş olduğunu açıklıyor. 
Öğr. Gör. Yıldız, eşitlikçi bir zihniyetin gereklili-
ğine değiniyor ve kadın odaklı bir bakış açısının 
habercilik pratiklerini belirlemesi gerektiğinin 

altını çiziyor. Yıldız, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Kadınlarla ilgili sorunları anlatırken meşrulaştı-
ran ve sıradanlaştıran bir üslup kullanılmamalı. 
Aksine o sorunlara işaret eden, sorunları ortadan 
kaldırmaya çalışan ve sorunların takipçisi olan 
bir gazetecilik anlayışı olmalı. Ana akım medyaya 
baktığınız zaman, kadınların; başarılarıyla değil, 
üçüncü sayfa haberlerinde ‘mağdur, kurban ya da 
suçlu’ olarak temsil edildiğini görüyoruz.”

Özgecan Aslan Cinayeti 

Türkiye’yi ayağa kaldıran ölümlerin başında 
geliyor Özgecan Aslan cinayeti. Aslan, Mersin’in 
Tarsus İlçesi’nde okuldan evine dönmek için bin-
diği minibüste katledilmişti. Milliyet Gazetesi’nde 
yer alan 13.02.2015 tarihli haberin “Üniversiteli 
Kız Yakılarak Öldürüldü”   başlığında ve içeriğin-
de haberi sansasyonelleştiren ifadeler yer alıyor. 
Akşam Gazetesi’nde 03.12.2015 tarihinde yer alan 
haberde ise “Türkiye’yi yasa boğan Özgecan Aslan 
cinayetinde karar verildi. Peki Özgecan Aslan 
cinayeti nasıl oldu? İşte detaylar...”  diyerek giriş 
yapılıyor ve cinayetin tüm detayları anlatılıyor. 
Cinayetin detaylarının kamuoyunu bilgilendirme 
görevi ile bir alakası bulunmuyor. Bu tamamen 
okunma sayısının artmasını sağlamakla ilgili ol-
duğu düşünülebilir. Hem Milliyet hem de Akşam 
Gazetesi, kadın cinayetlerinin nedenlerini değil, 
cinayetin detayını vermeyi tercih ederek asli 
görevini yerine getirememiş oluyor. Yeni Şafak 
Gazetesi’nin, Özgecan Aslan cinayetine ilişkin 
13.02.2015 tarihinde çıkan“Üniversiteli kız yakı-
larak öldürüldü”  başlıklı haberinde, ‘üniversiteli 
kız’ ifadesiyle ötekileştirilme yapılıyor. Cumhu-
riyet Gazetesi’nde yer alan 15.02.2015 tarihli 
haberde ise “Özgecan cinayetinde kan donduran 
itiraf: Levye ile defalarca vurdum”   başlığı ile 
haber sansasyonelleştiriliyor. Haber içeriğinde 
geçen “hunharca cinayet”, “verdiği ifadeler kan 
dondurdu”, “Türkiye’yi gözyaşına boğan vahşeti 

soğukkanlılıkla anlatan” gibi ifadelerle sansas-
yonelleştirme tekrarlanıyor. “Anlattıklarıyla 
sorguyu yapan görevlilerin bile kanını donduran 
katil zanlısı Suphi Altındöken, Özgecan Aslan ile 
kız arkadaşını Tarsus’taki AVM önünden aldı-
ğını, diğer kızın yolda indiğini belirterek, hava 
kararmak üzereyken vahşete uzanan korkunç 
dakikaları şöyle anlattı” diye başlayan cümleler 
cinayetin nasıl işlendiğine dair haberin içeriğini 
oluşturuyor.  Bu bilgilerin kamuoyuna hiçbir 
faydası olmadığı gibi olay basitleştirilerek haber 
hikâye haline getiriliyor.

“Mücadele bilincine sahip kadınlar 
medyada yer almalı”

Kadına yönelik şiddet haberlerinde, genelde 
namus, kıskançlık sebebiyle ve giydiği kıyafetlerle 
onaylanmayan kadının şiddete maruz kaldığının 
anlatıldığını aktaran Filiz Yıldız,  ataerkil yapı 
gereği bu değerlere uymayan kadınların cezalan-
dırılacağı algısının medyada yer bulduğunu söylü-
yor. “Tüm olumsuzlukların ‘yine’ gibi kelimelerle 
normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması ayrı bir 
problem oluşturuyor.” diyen Yıldız, gazetecilerin 
eşitlikçi ve özgürleştirici bir yapıda olduğunu dü-
şünmediğini sözlerine ekliyor. Yıldız, geleneksel 
ve egemen ideolojinin basında karşılık bulduğunu 
belirtirken haber üreticilerin eşitlikçi zihniyete 
sahip olmadığı sürece bunun önüne geçmenin 
zor olduğunu açıklıyor. Medya çalışanları arasın-
da kadının varlığının az olması oradaki kadına 
bakış açısını da şekillendirdiğini vurgulayan Filiz 
Yıldız, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların 
korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldı-
rılması için bir mücadele bilincine sahip kadın-
ların medyada yer alması gerektiğini savunuyor. 
Yıldız, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Eğer kadın 
kendi haklarını savunamıyorsa, eşitlikçi yaşam 
talebi yoksa medyada çalışan kadın sayısının 
artmasının da bir manası yok.”

Öğr. Gör. Filiz Yıldız
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir kadına yönelik şiddetin 
psikolojik boyutunu değerlendirdi.  “Kadına yönelik şiddet; karmaşık nedenleri ve trajik boyuta ulaşabilen tıbbi, 
hukuki, gelişimsel, ruhsal ve sosyal sonuçları ile önemli bir toplum sağlığı problemidir.” diyen Çağlar Özdemir; kadına 
yönelik şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutta olabileceğini belirtiyor.

“KADININ
bilinçlenilmeli”

varlığı, konumu ve hakları 
konusunda

Meral Varal Ali Ünlü Tasarım: Ferhat Yazıcı
Son yıllarda kadınlar, giderek artan istismar 
ve şiddet olayları karşısında en büyük yarayı 
psikolojik olarak alıyor. Kadına yönelik 
şiddetin, dünyada yaygın olarak görülen ve 
her coğrafi bölgede karşılaşılabilen bir durum 
olduğunu dile getiren Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik 
bağımsızlığı bulunmayan kadınların daha sık 
şiddet gördüğünün altını çizerek konuşmasına 
başlıyor.  Çocuk İhmali ve İstismarını 
Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÇİTEM) Müdürlüğü görevini de sürdüren Prof. 
Dr. Özdemir, çeşitli kültürlerde, erkeklerin 
eşlerini döverek cezalandırmasının bir 
hak olarak algılandığını belirterek şiddeti 
haklı gösteren normlar, inançlar ve sosyal 
kurumların da kadına yönelik şiddette 
etken olduğunu söylüyor. “Kadına yönelik 
şiddet, tarihsel süreçte ülkemizde de benzer 
dinamiklerle sık karşılaşılan bir toplumsal 
sorun olup, kadına yönelik şiddet olayları 
toplumda artan farkındalık ve gelişen 
medya aracılığı ile daha sık gözler önüne 
serilmektedir.” diyen Özdemir, kadına yönelik 
şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddet boyutunda olabileceğini sözlerine ekliyor. 

Şiddete maruz kalan 
kadınlar öz 
saygılarını kaybediyor

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Çağlar Özdemir; fiziksel şiddetin, vücudun 
görünen ya da görünmeyen bölgelerinde 
ortaya çıkan yaralanmalar ve bunların fiziksel 
yansımaları yanında kadının ruhsal sağlığını 
da oldukça olumsuz etkilediğini ifade ediyor. 
Özdemir, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet özellikle 
aile içinde daha sık karşılaşılan şiddet türleri 
olup; duygusal şiddet, hakaret ve küfür etme, 
başkalarının yanında aşağılama, kadına ya 
da çevresindekilere zarar vermekle tehdit 

etme gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır. Cinsel 
şiddet, sıklıkla zorla cinsel ilişkiye girme, 
cinsel olarak aşağılayıcı ve küçük düşürücü 
eylemlere zorlanma şeklinde gelişmektedir. 
Ekonomik şiddet ise; kadının çalışmasına 
engel olma, ev harcamaları için para vermeme, 
kadının gelirini elinden alma gibi şekillerle 
uygulanmaktadır.” Prof. Dr. Özdemir, şiddetin 
mağdur kadınlarda fiziksel yakınmalar yanında 
çeşitli davranış sorunlarına neden olabileceğine 
dikkat çekerek şiddete maruz kalan kadınlarda 
bu durumun ruhsal hastalıklara, alkol 
tüketimine, öz saygının azalmasına ve intihar 
girişimine neden olabildiğini 
belirtiyor. 

“İnsanlar küçük 
yaşlardan itibaren 
eğitilmeli, 
bilinçlendirilmelidir” 

“Kadına yönelik 
şiddet; karmaşık 
nedenleri ve 
trajik 
boyuta 

ulaşabilen tıbbi, hukuki, gelişimsel, ruhsal ve 
sosyal sonuçları ile önemli bir toplum sağlığı 
problemidir.” diyen Çağlar Özdemir, sanığın 
cezalandırılması, kadının desteklenmesi 
ve rehabilitasyonu açısından en önemli 
parametrelerden birinin ailenin tutum ve 
davranışı olduğunu ifade ediyor. Özdemir, 
bu tutum ve davranışı geliştirmek amacı 
ile planlanacak bilgilendirme ya da eğitim 
programlarında öncelikli olarak annenin 
hedeflenmesinin uygun olacağını söylüyor. 
Desteğin sağlanamadığı erişkinler, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
Kadın Sığınmaevleri ile Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezleri’ne yerleştirildiğini 
kaydeden Özdemir, verilen koruyucu ve 
destekleyici sosyal hizmet niteliğinin 
geliştirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapıyor.  Prof. Dr. Özdemir, sözlerini 
şöyle noktalıyor: “İnsanlar; kişiler arası 
ilişkiler, kadının varlığı, konumu, hakları 
gibi konularda küçük yaşlardan itibaren 
eğitilmeli, bilinçlendirilmelidir. Şiddete 

maruz kalanlara her türlü insani, tıbbi, 
adli, sosyal destek ve yardımlar 

sağlanmalı ve bu konularda 
danışmanlık hizmetleri 

verilmelidir.” 
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“Ben bir kadınım. Geleceğin inşası, dünyayı güzelleştirebilecek olanım. Bu yüzümdeki yaralar, kalbimde iz bırakırsa yeşeremem, 
yeşertemem. Gözlerim ise ne güzel bakardı insanlara bir zamanlar. Şimdilerde korku içindeyim, tedirginim. Ani ses, kasvetli nefes 
yetiyor gözümden sözyaşlarımın akmasına… Şiddete başvurma, kalbime balta vurma!”
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“Susmamalıyız ama susturmalıyız. Durmamalıyız ama durdurmalıyız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz, birlikte daha güçlü olduğumuzu 
da… Yine de yeni güne uyanmaya sebebimiz çokken, şiddeti durdurmalıyız hala vakit varken…” 
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