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ÖZET
Son y llarda dünya genelinde oldu u gibi ülkemizde de kad n korunmas na yönelik yasalar n yayg nla
,
kad na yönelik iddetin önlenmesi ad na birçok hukukî uygulaman n hayata geçirildi i bilinmektedir. Buna
kar k literatürde yer alan ara rma bulgular kad na yönelik iddet olaylar n hala yayg nl
korudu unu
göstermektedir. Kad na yönelik iddet konusunda yap lan ara rmalarda genellikle kad nlar n iddet görme
kl klar n ve iddeti etkileyen demografik de kenlerin ele al nd görülmektedir. Kad na yönelik iddetin
hukuk sosyolojisi aç ndan ele al nd ara rmalar n ise s rl oldu u görülmektedir. Oysaki kad na yönelik
iddet hem toplumsal bir problem olarak nitelendirilen hem de cezai yapt mlar olan hukukî bir olgudur.
Yap lan bu ara rmada da Türkiye’de kad na yönelik iddetin hukuk sosyolojisi aç ndan de erlendirilmesi
amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Kad na yönelik iddet, hukuk, hukuk sosyolojisi

ABSTRACT
In the recent years, in our country as well as across the globe, it is known that a lot of legal practice for the
prevention of violence against women is implemented and the law for the protection of women are increased. In
contrast, research findings in the literature shows that the violence against women still remains prevalent. It is
often seen that the researches on violence against women focus on demographic variables that influence violence
against women and frequency of violence on women. It is also seen that the number of the researches about
violence against women in terms of sociology of law is very limited. However, the violence against women is
described both as a social problem and legal case with criminal sanctions. This research also aims to evaluate to
the violence against women in Turkey in terms of sociology of law.
Keywords: Violence against women, law, sociology of law
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Toplum ya am nda hâkim olan düzenin sürdürülebilmesi için belirli kural ve kaidelere
gereksinim vard r. nsanl k tarihi incelendi i zaman ilk topluluklardan itibaren insan
davran lar s rlayan ve düzenleyen, buna paralel olarak toplumsal ya ama yön veren baz
kurallar oldu u bilinmektedir. nsan ya am
düzenleyen söz konusu kurallar toplumun
sosyal özelliklerine göre ekillenmi tir (Kaya, 2014). Toplumsal ya ama yön veren kurallar
aras nda hukuk kurallar önemli bir yere sahiptir. Çünkü hukuk kurallar toplumsal ya am n
sa kl bir biçimde sürdürülmesine katk sa lamaktad r. Bunun yan nda hukuk kurallar n
resmi dayanaklar olmas söz konusu kurallar n insanlar için ba lay
olmas na katk
sa lamaktad r.
Toplumsal ya am n gerektirdi i kurallar insanlar taraf ndan bazen ihlal edilmektedir.
nsanlar n ihlal ettikleri kurallar birer hukuk kural ise ihlal edilen kural n cezaî bir yapt
olmaktad r. Hukuk kurallar n ihlali sonucu uygulanan cezaî yapt mlar insanlar n hukuk
kurallar çi nememeleri konusunda bir uyar niteli indedir. Buna kar k dünya genelinde
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birçok hukuk kural n çi nendi i bilinmektedir. Hatta baz kural ihlallerine yönelik cezaî
yapt mlar artt lsa bile kurallar n ihlal edilmeye devam edildi i bilinmektedir.
Kad na yönelik iddet olgusu cinsiyet ayr mc
na dayal bir insan haklar ihlali olup (Krantz
& Garcia-Moreno, 2005; Di siz ve ahin, 2008; Page & nce, 2008; ap, Hazar & ap, 2015;
Atman, 2003), toplumun temel sosyal sorunlar ndan birisi olarak de erlendirilmektedir
(Tunçel, Dündar & Pek en, 2007). Bunun yan nda kad na yönelik iddet önlenebilen bir halk
sa
sorunu olarak da de erlendirilmektedir (Eyo, 2006). Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas ’n n 17. maddesinde “insanlar n haysiyetleri ile ba da mayan muamelelere tabi
tutulamayaca ” belirtilmi tir. Bu kapsamda ülkemizde de kad na yönelik iddet cinsiyete
dayal bir anayasal hak ihlali olarak de erlendirilmektedir (Alt nay & Arat, 2007). Bunun
yan nda kad na yönelik iddetin en temelde bir sa k sorunu oldu u belirtilmektedir.
Günümüzde kad na yönelik her türlü iddetin cinsiyet ayr mc
na dayand lmakta ve
kad nlar n insan haklar na yap lan bir sald oldu u görü ü benimsenmi tir. Bu nedenle
dünya genelinde kad na yönelik iddetin önlenmesine ili kin politikalarda ve yasal
düzenlemelerde ciddi bir art
meydana gelmi tir. Kad n hareketlerine yönelik
kurumsalla man n üst seviyeye ç km olmas baz yazarlar taraf ndan sak ncal dahi
bulunmaktad r (Salaçin, Ergönen & Uyan ker, 2009).
iddet olgusu son y llarda önem kazanm bir olgu olup (Kocac k & Ça layandereli, 2009),
kad na yönelik iddet sorunu mahrem bir konu olarak de erlendirildi i için bu alanda yap lan
akademik çal malar n s rl oldu u görülmektedir (Di siz & ahin, 2008). Bunun yan nda
Türk toplumunda da kad na iddet, hukuki aç dan çözüme tam olarak kavu turulmam
sosyolojik bir sorun olarak de erlendirilmektedir. Bu noktada kad na yönelik iddet
olgular n en aza indirilmesi için bu alanda yap lacak güncel ara rmalara gereksinim
duyuldu u a ikârd r. Literatürde kad na yönelik iddet konusunda yap lan ara rmalarda
genellikle kad nlar n iddet görme s kl klar n, iddet gören kad nlar n ya ad klar sa k
sorunlar n ve bu iddeti etkileyen demografik de kenlerin incelendi i görülmektedir.
Ancak ülkemizde sosyal bir sorun olan kad n iddetinin hukuki boyutlar na ili kin
ara rmalar n s rl oldu u görülmü tür. Bu ba lamda yap lan bu ara rmada kad na yönelik
iddetin hukuk sosyolojisi aç ndan de erlendirilmesi amaçlanm r.
Hukuk Sosyolojisi Kavram
Devlet taraf ndan yapt ma ba lanm kurallar bütününe “hukuk” denir (Türkba , 2008).
Kavramsal aç dan ele al nd
zaman hukuk kavram “insanlar aras ili kiler ile insan ve
devlet ili kisini düzenleyen, arkas nda devlet gücü olan, maddi yapt mlara sahip kurallar
bütünü” olarak tan mlanmaktad r. Kavramsal aç dan hukuk kavram büyük ölçüde toplumun
siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlar ndan tamamen ba ms z bir olgudur. Bunun
yan nda hukuk kavram n di er toplumsal boyutlardan farkl bir sistemati i bulunmaktad r
(Yüksel, 2012).
Hukuk hem kapal bir mant ksal sisteme hem de iç tutarl a sahiptir. Hukukun iç tutarl a
sahip olmas önemli bir unsurdur. Çünkü kavram ve anlay lar ta yan kurallar n mant ksal
yap kuramsal aç dan hukuk sisteminin nesnelli inin ve tarafs zl
n güvencesidir. Di er
bir ifade ile hukuk kurallar n mant ksal yap hukukun üstünlü ünün bir güvencesidir. 19.
yüzy ldan itibaren hukuk sistemi büyük ölçüde mant ksal tutarl a indirgenmi , mant ksal
tutarl
n abart lmas hukukun sosyal boyutlar n ihmal edilmesine zemin haz rlam r. Bu
durum literatürde hukuk sosyolojisi kavram n ortaya ç kmas na katk sa lam r. Hukuk
sosyolojisi hukuk alan nda iki önemli fonksiyona sahiptir. Bunlardan birincisi hukuk
sisteminin içine kapanmas
önlemek için ele tirel olmak, ikincisi ise sosyal sorunlar n
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çözümüne katk sa lamak için güçlü bir kuramsal taban sa lamakt r (Türkba , 2008).
iddet Kavram
nsanl k tarihinin ba lad zamanlardan beri toplum ya am nda var olan iddet olgusu birçok
bireysel ve toplumsal ö eyi içinde bar nd ran karma k bir yap ya sahiptir. Bu nedenle iddet
olgusunu tan mlamak veya ortaya ç karmak kolay de ildir. iddet olgusu kendisini farkl
biçimlerde göstermekte olup, günümüz modern toplumunda s kl kla kar la lan bir olgu
haline gelmi tir. Günlük ya amda en s k kar la lan iddet türlerinin ba nda korkutma,
eziyet, öldürme, sindirme, cezaland rma ve ba kald gelmektedir. Kavramsal aç dan ele
al nd zaman iddet “bir ki iye bask ya da güç uygulayarak istedi i bir eyi zorla yapmak
veya yapt rmak” eklinde tan mlanmaktad r. Burada sözü edilen iddet uygulama eylemleri
kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik ac çektirme ya da i kence, zorlama, sald , , öfke
patlamas , vurma ve yaralama olarak gerçekle mektedir (Kocac k, 2001; Ögel, Tar & Eke,
2006).
Son y llarda üzerinde yap lan ara rmalar n artt , bu kapsamda ilgi duyulan bir konu haline
gelen iddet kavram ile ilgili çal malar n genellikle sosyal bilimler alan nda çal ld
bilinmektedir. Toplumlarda iddete bak aç ve hangi davran lar n iddet olarak kabul
edildi i o toplumun yap sal özelliklerine ve geçerli olan de er yarg lar na göre farkl k
göstermektedir (Kocac k & Ça layandereli, 2009). Bunun yan nda insanlar n iddet e ilimleri
çevresel, toplumsal, ailevi ve bireysel özelliklere göre farkl k göstermektedir. iddete neden
olan çevresel unsurlar n ba nda medya, i sizlik ya da ekonomik durumun bozulmas gibi
faktörler gelmektedir. iddete neden olan toplumsal unsurlar içerisinde zararl al kanl klara
ve ate li silahlara kolay ula m, e itim kalitesinin dü mesi ve sosyal düzensizlik gelmektedir.
Aile içi etkile im problemleri, aile içi ileti im bozuklu u ya da aile içindeki bireylerin
istismara maruz kalmalar iddete neden olan ailevi unsurlar aras nda yer almaktad r (Ögel,
Tar & Eke, 2006).
nsan ya am n birçok alan nda yer alan iddet olgusu, dünyada sürekli olarak artan ve insan
sa
olumsuz yönde etkileyen bir sorundur (Gürkan & Co ar, 2009; Kocac k &
Ça layandereli, 2009). iddet denildi i zaman insanlar n akl na ilk olarak fiziksel iddet
gelmektedir. Ancak iddet sadece fiziksel olarak de il, ayn zamanda sözel, cinsel, psikolojik
ve ekonomik aç lardan da gerçekle ebilmektedir. 6284 say Ailenin Korunmas ve Kad na
Kar
iddetin Önlenmesine Dair Kanunda da iddet kavram “bireyin fiziksel, cinsel,
psikolojik ya da ekonomik aç dan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve bask , özgürlü ün engellenmesini içeren, toplumsal,
kamusal ya da özel alanda gerçekle en fiziksel, sözel, cinsel, psikolojik veya ekonomik her
türlü tutum ve davran r” eklinde tan mlanm r ( ap, Hazar & ap, 2015).
iddete u ramak insanlar n hayatlar nda birçok aç dan olumsuzluk ya amalar na neden
olmaktad r. Bay nd r (2010) taraf ndan yap lan ara rmada aile içinde anne baba aras nda
ya anan iddete kar
çocuklar n gösterdikleri tepkilerin incelenmesi amaçlanm r.
Ara rmada aile içinde ebeveynler aras ndaki iddete maruz kalan çocuklar n ani olarak
lama, ne yapaca
bilmeme veya anne-babay ay rmaya çal ma gibi davran lar içine
girdikleri, uzun vadede ise sinirlilik, sald rganl k, tedirginlik ya da anneye a
ba
k
ya ad klar tespit edilmi tir.
nsan ya am nda var olan iddet olgusunun her zaman olumsuz sonuçlar ortaya koydu u
dü ünülmemektedir. Çünkü toplumsal ya amda bireyler aras nda iddete neden olan
çat malar özünde toplum ya am n bir parças r. Bu nedenle insanlar n hem çat ma
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nedenlerini hem de çat malar n nas l çözülece ini dü ünmeleri gerekmektedir. Sa kl bir
ili ki hiçbir çat man n olmad ili ki anlam na gelmemektedir. Sa kl bir ili ki çat malara
çözüm yollar bulabilen bir ili kidir. Bu nedenle insanlar n çat malar çözme becerilerinin
geli mesi, kar ndaki insanlar anlamas ve empati becerilerinin geli mesi iddet olgusunun
en aza indirilmesine katk sa lamaktad r (Kocac k & Ça layandereli, 2009).
Kad na Yönelik iddet
iddet olgusunun son y llarda toplumlarda görülme s kl artmakta olup (Yi italp, Ertem &
Özkaynak, 2007), kad nlar n toplum içerisinde en fazla iddete maruz kalan gruplar n ba nda
geldi i bilinmektedir (Güler, Tel & Tuncay, 2005). Aile içi iddet olgular n da en büyük
ma duru kad nlar olmaktad r (Kocac k ve Ça layandereli, 2009; Gökulu & Hosta, 201;
Özmen, 2004). Hatta kad nlara yönelik iddet olaylar bas nda s radan hadiseler eklinde
verilmektedir. Dünya Sa k Örgütü verilerine göre Bat ülkelerinde her 6 kad ndan biri
iddete maruz kal rken, Müslüman ülkelerde bu oran n daha yüksek oldu u belirtilmektedir
(Güner, 2007). Yap lan ara rma bulgular de erlendirildi i zaman, kad nlar n yo un olarak
maruz kald klar iddet olgular n içerisinde cinsel iddet (Babu & Kar, 2009; Gross ve ark.,
2006; Peterman, Palermo & Bredenkamp, 2011) ve fiziksel iddetin (Karamagi ve ark., 2006;
Balci & Ayranci, 2005) ön planda oldu u görülmektedir. Kad nlara yönelik iddet olgular
kad nlar n hem fiziksel hem de mental sa klar n bozulmas na neden olmaktad r (Krantz &
Garcia-Moreno, 2005; Ludermir ve ark., 2010). Dünya Sa k Örgütü’ne göre iddete maruz
kalan kad nlarda depresyon ve kayg bozukluklar artmakta, iddete maruz kal nd kça intihar
etme dü üncesi ön plana ç kmaktad r (Ludermir ve ark., 2008).
Yayg n bir toplumsal sorun olarak de erlendirilen kad na yönelik iddet (Di siz & ahin,
2008), kad nlar n hayatlar n herhangi bir döneminde kar la klar , sa klar
olumsuz
yönde etkileyen bir olgudur. Kad na yönelik iddet hem fiziksel hem de ruhsal ve sosyal
aç dan y
olmaktad r. Kad nlara iddet uygulayan ki ilerin kad n yak olmas ortaya
kan y
daha fazla artt rmaktad r. Di er taraftan iddet uygulayan ki inin yak n birisi
olmas kad nlar n iddetle ba a ç kmalar da zorla rmaktad r. Kad nlar n u rad klar iddet
olgular n temelinde sava ve do al afetlerin yan nda erkekler taraf ndan u rad klar iddet
olgular yer almaktad r. Söz konusu olgular içerisinde kad nlar n özellikle erkeklerden
kaynakl iddete daha fazla maruz kald klar bilinmektedir (Salaçin, Ergönen & Uyan ker,
2009). Kad nlar n en fazla erkeklerden iddet görmesinin temelinde erkeklerin toplumsal
aç dan kad nlardan üstün görülmesi ve toplum içerisinde kad n ile erkek rollerinin kat bir
biçimde ayr lmas gelmektedir (Page & nce, 2008).
Kad na yönelik iddetin oldukça eski bir geçmi i bulunmaktad r. Literatürde yer alan bilgilere
göre, orta ça da erkeklerin kad nlara kar iddet uygulamalar nda herhangi bir s r olmad
belirtilmektedir. Kad na yönelik iddet hakk ndaki t bbi ve yasal çal malar 1800’lü y llara
kadar dayanmaktad r. Kad na yönelik iddetin bir suç oldu unu ifade eden ilk yasa ise 1883
nda Maryland’de yap lm r (Di siz & ahin, 2008). Günümüzde kad na yönelik iddet
dünyan n birçok yerinde farkl din, dil, s f, rk ya da etnik kökene sahip kad nlar n
ya ad klar ortak bir sorundur. Dünyada her ya ta, her e itim düzeyinde ve her gelir grubunda
bulunan kad n iddete maruz kald
bilinmektedir. Türkiye’de kad na yönelik iddet
kavram 6284 say Ailenin Korunmas ve Kad na Kar
iddetin Önlenmesine Dair Kanunda
tan mlanm r. Bu kanuna göre kad na yönelik iddet “kad nlara sadece kad n olduklar için
uygulanan ve kad nlar etkileyen, cinsiyete dayal bir ayr mc k ile kad nlar n insan haklar
ihlale yol açan ve iddet olarak tan mlanan her türlü tutum ve davran r” eklinde
tan mlanm r ( ap, Hazar & ap, 2015).
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Toplum hayat n her a amas nda görülen kad na iddet olgusu kad nlar n maddi ve manevi
bütünlüklerine zarar verdi i için önemli bir halk sa
sorunu kabul edilmektedir. Bunun
yan nda kad na iddet kad nlar n aktif ve üretken hayata kat mlar engellemekte, kad nlar n
sosyal ve ekonomik aç dan geli melerini olumsuz yönde etkilemekte, buna paralel olarak
kad n-erkek e itsizli inin artmas na zemin haz rlamaktad r ( ap, Hazar & ap, 2015). Kad na
yönelik iddet kad nlar n aile içindeki otoritelerini sarsmakta olup, kad nlar n aile içi rollerini
yerine getirmelerini engellemektedir. Bu süreçte aile içinde yer alan çocuklar n da hem
itimleri aksamakta hem de sa klar bozulmaktad r (Kocac k & Ça layandereli, 2009).
Hukuk Sosyolojisi Aç ndan Türkiye’de Kad na Yönelik iddet
Hukuki düzenlemeler genellikle erkek egemenli ini ön planda tutacak ekilde
düzenlenmektedir. Bu durum hem kad nlar n ba ml
artt rmakta, kanunlar sosyal
unsurlara göre düzenlense de kad n haklar göz ard edilmi olmaktad r. Hukuk sistemindeki
söz konusu düzensizlikler kad n iddetinin önlenmesini olumsuz yönde etkilemektedir
(Karhan, 2010). Kad na yönelik iddet dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi Türkiye’de de
önemli bir sosyal problem olarak de erlendirilmektedir. Hukuki aç dan ele al nd zaman
dünyan n birçok ülkesinde ve Türkiye’de yasalar n kad na yönelik iddeti me ru görmedi i
aç kt r. Buna ra men hem dünyada hem de Türkiye’de kad na yönelik iddetin yayg nl nda
ciddi bir azalma meydana gelmemektedir. Kad nlar n iddete maruz kalma oranlar n yüksek
olmas nda erkeklere k yasla kad nlar n fiziksel ve ekonomik aç dan daha savunmas z
olmalar , bu savunmas zl n da erkekler taraf ndan kötüye kullan lmas yatmaktad r. Bunun
yan nda ataerkil de erlerin onayland ve benimsendi i bir toplumsal yap içerisinde kad na
yönelik iddet eylemleri me ru görülmektedir. Bu durum, erkeklerin kad nlara daha kolay
iddet uygulamalar na zemin haz rlamaktad r (Gökulu & Hosta, 2013).
Türkiye’de kad na yönelik iddetin farkl biçimlerde ortaya ç kt belirtilmektedir. Yap lan
bir ara rmada sa k ocaklar na ba vuran kad nlar n iddet görme düzeyleri ve maruz
kald klar iddet türlerinin belirlenmesi amaçlanm r. Ara rmada kad nlar n maruz
kald klar fiziksel iddet türlerinin ba nda s ras yla itme (%29,2), e ya f rlatma (%28,4), tokat
atma (%25,7) ve tekme atman n (%13,1) geldi i sonucuna ula lm r. Kad nlar n maruz
kald klar duygusal iddet türlerinin ba nda s ras yla yapt klar n onaylanmamas (%53,6),
ilgi göstermeme (%47,5), sevgi göstermeme (%39,9), hakaret etme (%32,5) ve negatif ele tiri
yapman n (%32) geldi i tespit edilmi tir. Kad nlar n maruz kald klar ekonomik iddet
olgular n ba nda çal maya izin vermeme (%30,1) ve aile bütçesine yapt katk nedeniyle
lerin sözlü taciz etmesinin (%27) geldi i belirlenmi tir. Kad nlar n maruz kald klar cinsel
iddet unsurlar n ba nda a
k skançl k (%43,7), a
üphecilik (%19,1) ve cinsel
ihtiyaçlar n göz ard edilmesinin (%10,9) geldi i tespit edilmi tir (Tanr verdi & pk n, 2008).
Edirne ilinde ya ayan yeti kin kad nlar üzerinde yap lan bir ara rmada, kad nlar n
%54,6’s n psikolojik, %30,4’ünün fiziksel, %19,3’ünün ekonomik ve %6,3’ünün cinsel
iddete maruz kald klar sonucuna ula lm r (Öyekçin, Yetim, & ahin, 2012).
Denizli ilinde ya ayan kad nlar üzerinde yap lan bir ara rmada kad nlar n %52,5’inin iddete
maruz kald , iddet uygulayan ki ilerin %98,5 ile e ler oldu u, kad nlar n en fazla fiziksel
ve sözel sald rganl a maruz kald klar bulunmu tur. Bunun yan nda kad nlar n %43’ünün
haftada birkaç defa iddete maruz kald
ve iddete neden olan unsurlar n ilk s ras nda
ekonomik sorunlar n geldi i tespit edilmi tir. Ayn ara rmada kad nlarda iddet görme
düzeyinin yüksek olmas n temelinde kad nlar n “Ailenin Korunmas na Dair Kanun”dan ya
haberdar olmamalar ya da gere ini yerine getirmekten kaç nmalar n etkili olabilece i
belirtilmi tir (Kocac k ve Ça layandereli, 2009).
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Alt nay & Arat (2007) taraf ndan Türkiye’de kad na yönelik iddete ili kin alan ara rmas
yap lm r. Ara rmaya kat lan kad nlar n %86,4’ünün “hakl görülebilecek bir dayak
yoktur” görü üne sahip olduklar , buna kar k kad nlar n %13,6’s n “baz durumlarda
erkekler e lerini dövebilir” görü ünü benimsedikleri sonucuna ula lm r. Ara rmada
Türkiye genelinde kad nlar n %35’inin hayat nda en az bir defa e i taraf ndan fiziksel iddete
maruz kald , do u bölgelerinde bu oran n %40 düzeyinde oldu u tespit edilmi tir.
Demografik de kenlere göre de erlendirildi i zaman, e lerden herhangi birisinin e itim
düzeyi artt kça kad na yönelik iddet oran n azald bulunmu tur. Benzer ekilde ailenin
ekonomik gelir düzeyi artt kça kad na yönelik iddette azalma meydana geldi i belirlenmi tir.
Dünyan n birçok ülkesinde kad na yönelik iddetin türü ve boyutlar ülkelerin sosyal
özelliklerine göre farkl k göstermektedir. Bunun yan nda her ülkede kad na yönelik iddetin
baz olumsuz sonuçlar olmaktad r. Kad na yönelik iddetin ortaya ç kard olumsuz sonuçlar
nedeniyle devletler kad na yönelik iddetin önlenmesi için baz yasal düzenlemelere
gitmi lerdir. Özellikle son 30-40 y l içerisinde bu alanda ç kar lan yasa ve yürütülen
politikalarda art meydana geldi i bilinmektedir. Bu kapsamda kad na iddet hakk nda resmi
söylemlerin art gösterdi i söylenebilir. Türkiye’de de son y llarda kad na yönelik iddetle
mücadeleye yönelik yasalar n ç kart ld bilinmektedir (Salaçin, Ergönen & Uyan ker, 2009).
Türkiye’de yeni medeni kanun 1 Ocak 2002 y nda yürürlü e girmi , eski medeni kanunda
yer alan ataerkil ibarelerden olan “evlilik birli inin reisi kocad r, evlilik birli ini koca temsil
eder, kad n ikametgâh kocan n ikametgâh r” ibaresi medeni kanundan ç kart lm r. Bu
durum, Türkiye’de hem formal e itlik ilkesinin hem de yasal olarak fiili e itlik ilkesinin
benimsendi ini göstermektedir. Bunun yan nda yeni medeni kanun ile yasal mal rejiminde de
kad n ve erkek aras nda e itlik ilkesi gözetilmi , bu kapsamda evlilik süresince edinilen
mallar n kullan m hakk kad n ve erke e e it olarak b rak lm r. Böylece aile içinde
ekonomik iddet olgusunun en aza indirilmesi amaçlanm r (Alt nay & Arat, 2007).
Türkiye’de kad na yönelik iddetin önlenmesine dair at lan önemli ad mlardan birisi de 1
Haziran 2005 tarihinde yürürlü e giren yeni ceza kanunudur. Bu kanunda kad na iddetin
önünü açan baz maddeler ortadan kald lm r. Eski ceza kanununda kad nlara yönelik
cinsel iddet suçlar genel ahlak ve aile düzenine ili kin suçlar kapsam nda
de erlendirilmi tir. Bu durum, namus gerekçesi ile i lenen suçlara ceza indirimi yap lmas na
neden olurken, tecavüze u rayan kad nlar n tecavüzcü ile evlenmesi durumunda cezan n
ortadan kalkmas na zemin haz rlamaktayd . Ancak yeni ceza kanununda cinsel suçlar ki ilik
hak ve özgürlüklerine yönelik i lenen suçlar kapsam na al nm r. Kad nlara yönelik i lenen
cinsel suçlar n kapsam geni letilmi , kad nlar i yerinde cinsel tacize, evlilik içinde tecavüz
ve cinsel sald ya kar yasal olarak koruma alt na al nm r. Yeni kanunla birlikte tecavüzcü
ile evlenme durumunda cezan n kald lmas öngören madde kald lm r. Ayn kanunda
töre cinayetleri nitelikli insan öldürme, aile içi iddet ise i kence suçu kapsam na al nm r.
Böylece kad nlar aç ndan ya ama hakk namus kavram ndan ba ms z olarak koruma alt na
al nm r (Alt nay & Arat, 2007).
Sonuç
Dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi Türkiye’de de kad na yönelik iddet önemli bir sorun
ve insan haklar olarak kar
za ç kmaktad r. Ne yaz k ki ülkemizde kad na yönelik iddet
uygulayan ki iler ve iddete maruz kalan kad nlar bu durumu me ru görmektedirler. Hatta
kad nlar n ço u gördükleri iddeti kendilerine hak olarak görmekte, bu durum iddetin toplum
taraf ndan da onaylanan bir olgu haline gelmesine neden olmaktad r ( ap, Hazar & ap,
2015). Kad na yönelik iddete yönelik olarak tedbirler almamak ve bu hukuksuzlu u
görmezden gelmek iddetin temel unsuru olan kad n erkek e itsizli ini desteklemek anlam na
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gelmektedir. Bu nedenle kad nlar n da toplum içerisinde normal bireyler olarak görülmeleri
ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri için kad na yönelik iddetin hem insanlar n hem de devletin
gözünde bir suç olarak görülmesi, bunun yan nda devletin kad na yönelik suçlar
cezaland rmas ve kad nlar n korunmas na yönelik önlemleri artt rmas oldukça önemlidir
(Page & nce, 2008). iddete maruz kalan kad nlar aç ndan ele al nd zaman kad nlar n
hukuki haklar iyi bilmelerinin ve iddet kar nda hukuki yollara ba vurmalar n kad na
iddet olaylar n en aza indirilmesine katk sa layaca söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
The violence, which has existed in life of the community since human history began, has a
complex structure which contains many individual and social elements. Therefore, it is not
easy to identify or expose the violence phenomenon. The phenomenon of violence shows
itself in different forms, and today it has become a phenomenon often encountered in modern
society. The most common forms of violence in everyday life are frightening, persecution,
murder, intimidation, punishment and rebellion. When considered as conceptual, violence is
described as to pressure or force a person to do something or apply power to make it. Acts of
violence mentioned here are as follows: brute force, the physical or psychological suffering,
torture, coercion, aggression, anger explosion, hitting and wounding (Kocac k, 2001; Ögel,
Tar & Eke, 2006).
When the concept of law is taken from the conceptual point of view, it is defined as the whole
rules with financial sanctions which regulate human relationships between people and
government and also government relations with state power behind it. The concept of law in
terms of conceptual side is largely an independent phenomenon of the governmental, political
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economic and socio-cultural dimensions of society. Besides, the concept of law has a different
systematic from other social dimensions (Yüksel, 2012). The rules of law in the rules guiding
social life has an important place because the rules of law contribute to maintain a healthy
form of social life. Additionally, as the rules of law are based on official basis, it contributes
to people to connect. The rules requiring of social life are sometimes violated by people.
If the rules violated by people are rule, there should be a criminal sanction for each the
violated rule. Criminal sanctions as result of violating the rules of law, it is a warning about
what people are violating the law. In contrast, it is well known that there are many violations
of the rules of law throughout the world. Additionally, even if some criminal sanctions for
rule violations are increased, the rules still continue to be violated.
One of the violated rules of law in the social structure is violent against women. The violence
against women in Turkish society is considered as a sociological problem which is unresolved
from legal aspects. At this point, it is very clear that it is needed to make current researches to
minimize the violence against women. In the literature of researches which is about violence
against women is seen that most of them are related to the frequency of violence to women,
health problems experienced by women who experience violence and demographic variables
that influence violence against women. However, it is shown that there are limited researches
related to the legal aspects of the social problem of women violence in Turkey. In this
context, this research is aimed to evaluate the women violence in terms of sociology of law.
In the scope of this research, literature review is made on the subject.
In Turkey, New Civil Law has entered into force 1st of January 2002. The patriarchal phrase
involved in the ancient civil law as “the husband is the head of the marital union, the husband
represents the marital union, the woman's place of residence is the residence of her husband"
has been removed from civil law. This case shows the adoption of the principle of equality as
both formal and factual equality. In addition, the principle of equality between men and
women in legal property regime with the new civil law is observed. In this context, the right
to use property acquired during the marriage is allowed equally to men and women. Thus, it is
aimed at minimizing the economic violence in the family.
One of the important steps concerning the prevention of violence against women in Turkey is
the new criminal law which came into force on 1st of June 2005. Some of the items allowing
to violence against women in this law have been eliminated. Crimes of sexual violence
against women in the old criminal law have been assessed under the scope of crimes relating
to public morality and family system. While this case causes sentence reductions for the
crimes committed by reasons of honour, it also allows the abolition of punishment in the case
of women who have been raped to marry with rapist. However, sexual offenses have been
included under the scope of offenses for freedom and personality rights n new Criminal Law.
The scope of sexual crimes against women has been extended and women have been under
legal protection against rape and sexual assault in marriage and sexual harassment in the
workplace. With new law, the item regarding to the removal of the penalty clause in case of
marrying with rapist has been removed. At the same law, honour killings, aggravated
homicide have been included under the scope of domestic violence and torture. Thus, the right
to life in terms of women are protected regardless of the concept of honour (Alt nay & Arat,
2007). According to the research findings in the literature, despite the new legal arrangements
in Turkey in recent years, violence against women has been found to be still at high levels.
This case shows that the rules of law are insufficient in Turkey in the prevention of violence
against women which is among the most important social issues.
9

In Turkey, as in many countries, we face as an important problem of violence against women
and human rights. Unfortunately, in our country, people who use violence against women and
women exposed to violence feel justified in this case. Even, most women sense the violence
which has experience as their rights and this situation leads to violent becoming a case
confirmed by society ( ap, Hazar & ap, 2015). To ignore this injustice and not take the
measures to violence against women means to support inequality between men and women as
basic elements of violence. Therefore, it is particularly important that violence against women
to be seen as a crime in the eyes of both the people and the state, besides to increase measures
to protect women and punish crimes against women in the state for leading a peaceful life and
being seen normal individuals of women in the society (Page & nce, 2008). In terms of
women who are exposed to violence, if the women are well aware of the legal rights of
women and how to apply for legal process of violence they will help to minimize the
incidents of violence against women.
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