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 GĠRĠġ 

 Şiddet görmüş kadınlar, duygusal ve fiziksel açıdan aldıkları yoğun hasar nedeniyle, 

kendilerine bulundukları durumdan çıkamayacaklarını düşündürten bir çaresizliğe 

düşmektedirler. İşte bu çaresizlik kadını pasifliğe ve mücadele edememeye itmektedir. 

Çalışmada, şiddet gören kadının bu çaresizliği sebebiyle, şiddet anında değil de şiddeti 

uygulayan kişinin ona daha fazla zarar veremeyeceğini sezdiği bir anda bu cendereden 

kurtulmaya çalışmasının meşru savunma olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan 

“şiddete uğramış kadın sendromu (battered woman syndrome)” üzerine inceleme 

yapılacaktır. Bir edebiyat eserinden örnekler de verilerek yapılacak olan bu incelemede, 

kadının şiddet görmesi durumuna “özen etiği (care ethics)” penceresinden bakılarak, bu 

halde meşru savunma kavramının nasıl işlemesi gerektiğine yönelik görüşler ele alınacaktır. 

Kuşkusuz bunun için öncelikle özen etiği ve meşru müdafaa bu kavramlarının getirileri 

üzerinde durulacaktır. A Jury of Her Peers (Eşitlerden Oluşan Jüri)
 1

, çalışmada zaman zaman 

değinilecek kısa bir hikâye olup, şiddete uğramış kadın sendromuna dair bir bakış açısı 

sunmaktadır. Eser şu şekilde özetlenebilir: 

 “Wright çifti, bir çiftlik evinde oldukça izole bir yaşam sürmektedirler. Sevecen bir 

kişi olmadığı konusunda kasaba halkının hem fikir olduğu sert mizaçlı John Wright, 

boynundan iple boğularak evinde öldürülmüş halde bulunması üzerine, eşi Bayan Wright’ın 

bunu duymadığını söylemesi şüphe uyandırmış ve bu sebeple kadın gözaltına alınmıştır. 

Diğer bireylerle fazla ilişki kurmadan, sadece eşiyle ilgilenerek, kendi içine kapalı bir hayat 

sürdüren Bayan Wright hakkında kasabada halkı, eşinin gazabı nedeniyle böyle bir hayata 

mecbur kaldığını düşünmektedir. Wright’ın eşini öldürmesi için nedeni olduğuna inanan 

kasabanın şerifi ise kadını bunu yapmaya itmiş olabilecek bir sebep ve bunu kanıtlayan bir 

delil aramaktadır. Evde yapılan araştırmalar esnasında şerif ve ekibi ile birlikte çiftlik evine 

gelen kasaba sakinlerinden ve Bayan Wright’ın arkadaşı Martha Hale ise, Bayan Wright’ın 

evliliğinde çok acı çektiğini uzaktan edindiği izlenimlerle tahmin etmekte ve kadının yalnız 

bırakılmasında kendisini de suçlamaktadır. Yapılan aramalar esnasında şerif hala cinayet 

sebebi olarak sunulabilecek bir olguya rastlayamamış ancak, eşini, Bayan Wright’ın 

öldürdüğü konusunda da oldukça emin görünmektedir. Bayan Hale ve onunla birlikte eve 

gelen şerifin eşi Bayan Peters, her ne kadar kesin delil olmasa da, şerife, cinayet sebebi 

olduğunu düşündürtebilecek birkaç noktaya rastlamışlardır. Bunlar, Bayan Wright’ın kocası 

tarafından psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kaldığına işaret edebilecek olan 

emarelerdir. Fakat Bayan Hale, Bayan Peters’ı da ikna ederek, Bayan Wright’ı korumuş ve 

şeriften bu verileri saklamıştır.” 

                                                             
1 Susan Glaspell, A Jury of Her Peers, E. Benn, Londra, 1927. 



 I. KADIN VE ÖZEN ETĠĞĠ 

 Bu yüzyıla kadar siyaset alanındaki çoğu kuramcı, kadınların aileyle sınırlanmasının 

ve yasal ve geleneksel olarak kocalarına bağlı olmalarının, “doğal bir yasaya (a foundation 

in nature)” dayandığını savunmaktaydı
2
. Çağdaş kuramcılar ise ileri bir adım atarak, 

kadınların doğal edilgenliğinden dem vuran bu yasayı terk ettiler ve kadınların da erkekler 

gibi kendi kaderlerini belirleyebilen, bir adalet duygusuna sahip olan özgür ve eşit varlıklar 

olarak görülmesi gerektiğini kabul ettiler
3
. Ancak bu görüşleri takiben, her ne kadar cinsiyet 

ayrımcılığını önlemeye yönelik yasalar yapılsa da toplumun bakış açısı bunların verimli 

olarak uygulanmasını engellemiştir. Toplumsal kurumlarda biçilen rollerde ilgili bir kavram 

olan toplumsal cinsiyet, toplum tarafından kadınlık ve erkeklik rollerinin biçilmesiyle 

ilgilidir. Biyolojik farklılıklarla, başka bir ifadeyle, kadın-erkek farklılığına değil, toplum 

tarafından biçilen rollere dayanır. Bu biçilen roller sonucu ortaya çıkan cinsiyet ayrımcılığı 

en basit ifadeyle, yararlar ve konumların dağıtılmasında cinsiyetin keyfi ve akıldışı 

kullanımı anlamına gelir
4
. Toplumsal cinsiyet anlamında biçilen rollere ilişkin erkek ve 

kadın bakış açısını yansıtan eserdeki şu diyalog kanaatimce önem taşımaktadır:  

 Kasaba Savcısı: “Kirli havlular, pek misafirperver değil, öyle değil mi hanımlar?” 

 Bayan Hale: “Bir çiflikte yapılması gereken çok fazla iş var.” 

 Kasaba Savcısı: “Kuşkusuz, ama yine de Dickson County çevresindeki diğer bazı 

 çiftlik evlerinde böyle havluların olmadığını biliyorum.” 

 Bayan Hale: “Bu havlular çok çabuk kirleniyor. Erkeklerin elleri de her zaman 

 olması gerektiği kadar temiz olmuyor” 

 Kasaba Savcısı: “Oh, cinsinize sadıksınız, anlıyorum.” 

 Cinsiyet ayrımcılığını önlemek için ileri sürülen görüşlerden ilk olarak değinilecek 

olan, cinsiyetlere tarafsız bir duruşun işe yarayabileceğini savunanlardır. Bunu savunanlar 

cinsiyetlere duyarsız düzenlemelerin eşitliği sağlayacağını söylemektedirler. Bu tür cinsiyet 

eşitliği yasaları, cinsiyetlere kör bir toplum yaratmayı hedefler
5
. Yani yarar ve konumların 

dağıtılmasında cinsiyet hiç işe karıştırılmadığı sürece ayrımcı olunmayacaktır. Farklılık 

yaklaşımının
6
 beraberinde gelen bu düşünce, cinsiyete duyarsız ilkelere bağlı olunmasını 

gerektirmektedir. Ancak Will Kymlicka’ya göre bu yaklaşımın başarıları, konumların 

tanımına sızan cinsiyet eşitsizliklerini görmezden geldiği için, sınırlıdır. Kadınlara 

erkeklerin tanımladığı roller içinde, cinsiyete tarafsız kurallar çerçevesinde rekabet 

edebilmesi en başından eşitsiz bir durumdur. Erkeklerin önce toplumsal kurumları kendi 

                                                             
2 Susan Moller Okin, Women In Western Political Thought, Princeton University Press, Princeton, 1979, s. 

200. 
3 Will Kymlicka, ÇağdaĢ Siyaset Felsefesine GiriĢ, Çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 523. 
4 Kymlicka, s. 524. 
5 Kymlicka, s. 524. 
6 Eşitsiz bir muamele olduğunu düşündüğü için bu görüşe “farklılık yaklaşımı” adını veren yazarın buna yönelik 

eleştirileri için bkz. Catherine MacKinnon, Feminism Unmodified: Discourses On Life And Law, Harvard 

University Press, Oxford, 1987, s. 34-43. 



çıkarlarına göre tanımlamalarına izin verip, sonra da bu kurumlar içindeki rolleri kimin 

dolduracağına karar verirken adayların cinsiyetlerinin görmezden gelinmesiyle eşitlik 

sağlanamayacaktır
7
. Toplumsal cinsiyet bakımından nötr olmak, eşitsizliklere kayıtsız 

kalmak demek değil; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farkında olan normların olması 

demektir. Ama bunu korumacı (paternalist) bir tavra, başka bir deyişle, kadının gelenek 

içinde belirlenmiş rollerine göre iyi olmasının gözetilmesi şeklinde dönüştürmemek gerekir. 

 Cinsiyet eşitsizliğine ilişkin olarak özel alan-kamusal alan ayrımı bir diğer yaklaşım 

olup, kadına yapılan ayrımcılığı daha da gizlemiş ve görünmez kılmıştır. Aile ilişkilerinin 

“mahrem” olduğu inancı ve bu sebeple bunların doğal sezgiler, yakınlıklar ve manevi 

ilkelerle yönlendirilebileceği görüşü ortaya atılmış, aile bir nevi özel alan olarak 

görülmüştür. Buna göre, hayatın diğer alanları ise kamusal alandır, burada adalete ilişkin 

ilkeler işleyebilir ve bu alanda sadece erkeklerin etkindir. Çağdaş düşünürler, kamusal 

alanda sadece erkeklerin etkin olabileceği görüşünü terk etmiş olsa da; eşitliğin ailenin 

dışındaki ilişkilerde uygulandığı varsayılmakta ve aile içi ilişkiler özel addedilerek 

görmezden gelinmeye devam edilmektedir
8
. Örneğin John Stuart Mill, kadınların ilk defa 

özerkliğini savunan erkek düşünürlerden biri olmasına rağmen, tam da bunu sebep 

göstererek, kamusal alan-özel alan ayrımını getirmektedir
9
. Ayrım temel olarak görülen 

aileden başlıyor, çünkü aile özel alan olarak görülüyor. Aile, kadını geleneksel rolüne 

bağımlı kılan, kültürel değersizleştirme ve ekonomik bağımlılığın merkezidir. Bunun 

öngörülebilir sonucu da birçok evlilikte erkeklerin eşitsiz güce sahip olmasıdır
10

. Bu nedenle 

aile cinsiyet eşitsizliğine ilişkin ele alınması gereken en temel kurumdur.  

  Kymlicka’ya göre, aileyi temel alan ve özel alanı tanımlayan mahremiyet kavramı, 

kadınlar açısından iki yönden başarısızdır. Öncelikle istismarcı bir kocanın ya da babanın 

tehdidi altındaki kadının mahremiyet isteğini gözetemez. İkincisi de kadınların gönülsüz 

mahremiyetini görmezden gelir. Bir diğer ifadeyle, kamusal hayata katılmak için ev içi 

tanımlanmış rollerin bağlayıcılığından kaçıp kurtulmak isteyen anne ve kızların, 

istemedikleri yalıtılmışlığa, dışlanmışlığa ya da zoraki boyun eğmelerine göz yumar
11

. İşte 

bu gibi ihlallerin, istismarın önüne geçebilmek ve asıl ulaşılmak istenen mahremiyeti 

kişilere verebilmek için, devlet müdahalesi gerekebilir. Aile, kişiye özel alanları olmakla 

birlikte kamusal yanı da olan bir kurumdur. Bu sebeple de oluşturuşunda, nasıl meydana 

geleceğine yönelik kurallarda hep bir müdahale görülmektedir. Aslında bu müdahale 

gereklidir de. Çünkü özel alanın adaletsizliğiyle yüzleşmek büyük değişimleri gerektirir
12

. 

 Geleneksel ataerkil toplum yapısı ve bunun getirdiği kadınlara bakış açısı, kadınlarla 

erkeklere farklı duygu ve düşüncelere sahip varlıklar olarak bakılması sonucunu 

doğurmuştur. Feminist kuram içerisinde var olan kadın ve erkek arasındaki farklılıklara dair 

görüş belirtenlerden bazıları, kadınların daha çok “özen (ihtimam)” gösteren varlıklar 

                                                             
7 Kymlicka, s. 525. 
8 Kymlicka, s. 536. 
9 Ayrım için genel olarak bkz. John Stuart Mill ve Harriet Taylor Mill, Essays On Sex Equality, Der. Alice S. 

Rossi, The University of Chicago Press, Chicago, 1970. 
10 Kymlicka, s. 538. 
11 Kymlicka, s. 551. 
12 Kymlicka, s. 538. 



olduğunu ileri sürmektedirler. İşte özen etiği (care ethics) kadın-erkek farklılığından ortaya 

çıkan bir anlayıştır. Cinsiyete duyarsız yaklaşımların ya da kamusal alan-özel alan ayrımının 

kadınların somut durumlarını göstermekte başarılı olmadığı ortadadır. Buna dayanan 

düşünürler, etiğin sadece haklar temelinde ele alınmaması gerektiğini; adaletin, anlayış, 

birbirini tanıma, özen gösterme, birbirini gözetme gibi kavramlarla tanımlanması gerektiğini 

ileri sürmektedirler. Sevgi, insana verilen değer, insanlık sevgisi gibi kavramlar adaleti 

tanımlamada önem teşkil etmeye başladığını ifade etmektedirler. Tabi buradaki önemli 

nokta, özenin haklardan ayrı olarak değil, haklarla birlikte yaşamasının sağlanması 

gerekliliğidir. Yani hem özen gösterilmeli hem de adalet sağlanmalıdır. Buradan yola 

çıkarak, özen etiğinin haklar kuramıma getirilen bir eleştiri olduğunu söylemek mümkündür.  

Yaklaşımın kökeninde büyük ölçüde Carol Gilligan’ın kadınların ahlaki gelişimi üzerine 

yaptığı araştırmalar vardır. Gilligan’a göre kadınların ve erkeklerin ahlaki duyarlılıkları 

aslında farklı gelişim gösterme eğilimindedir. Kadınlar “farklı bir sesle” akıl yürütme 

eğilimindedir. Yazara göre, ahlaki sorun, hakların birbiriyle çatışmasından çok, 

sorumlulukların birbiriyle çatışmasından kaynaklanır ve çözüm için biçimsel ve soyut bir 

düşünme biçiminden çok bağlamsal ve anlatıma dayalı bir düşünme biçimini benimsemeyi 

gerektirir. Aynı adaletin ahlaki gelişimini haklar ve kurallara ilişkilendiren ahlak kavrayışı 

gibi özen göstermenin ahlaki gelişimi de sorumluluklara ve ilişkilere dair bir anlayışın 

çerçevesinde tanımlanır
13

.  

 Etik, değeri kendisine konu edinir
14

. Belirli bir toplumda ve belirli bir zamanda var 

olan değer yargılarının bütünü olarak tanımlanabilecek olan ahlakın aksine etik, değer 

yargılarını konu edinmez
15

. Bununla birlikte her hangi bir konudaki tercihin kişinin 

kendisine bırakılması için o değerin bilgisine sahip olması gerekir. Bilgisi yoksa değer 

yargılarına göre karar verecektir ki, bu da değer harcanmasına yol açacaktır. İşte kişinin 

eşitliği, kişiye amaç olarak, özerk bir varlık olarak davranılmasıyla ilgilidir. Toplumdan 

topluma neyin değer olduğu ya da değerlere verilen önem değişebilir ama burada neyin bir 

“değer” olduğuna karar vermek önemlidir. Örnek vermek gerekirse dürüstlüğün, eşit liğin 

birer değer olduğu söylenebilecekken, namusun bir değer yargısı olduğunu söylemek 

gerekecektir. Çalışmanın konusu itibariyle bu noktanın şöyle bir önem taşıdığı söylenebilir: 

Özen etiği yaklaşımı sevgiyi ve özeni, başka bir deyişle ihtimamı merkeze alır. İkisinin 

birbirine bağlı kavramlar olduğunu ifade etmek mümkün gibi gözükmektedir.  Bir kişiye 

ihtimam göstermek için o kişiye karşı sevgi beslenmesi gerektiği kanaatimce makul bir ifade 

olacaktır. Kişi, onun için önemli olan başka birine ihtimam gösterdiğinde, onun değerini 

gerçekleştirmiş olur. Çünkü değer vermek ve ihtimam göstermek arasında çok yakın bir 

ilişki vardır. Dolayısıyla birisinin birey olarak değerini gerçekleştirmek, değer harcamamaya 

denk gelecek ve bu da sevgi gibi ihtimam ya da özen kavramlarının da birer değer olduğu 

sonucuna bizi götürebilecektir.  

                                                             
13 Carol Gilligan, In A Different Voice: Psychological Theory and Women's Development,  Harvard 

University Press, Cambridge, 1982, s. 19. 
14 Etik ve değer kavramının detaylı bir incelemesi için bkz. İoanna Kuçuradi, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1988. 
15 Ahlak ve kavramlarına ilişkin bir çalışma için bkz. İoanna Kuçuradi, Uludağ KonuĢmaları: Özgürlük, 

Ahlak, Kültür Kavramları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1988. 



 Özen etiği, kadının ilişkisel bir varlık olmasından dolayı, değer verme, ihtimam 

gösterme kavramları ile bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. Bir annenin sorumluluk duygusu 

örnek verilerek, kadınların belli bir “özen” farklılığı olduğu ve bunun dikkate alınması 

gerektiği, bu yaklaşımı savunanlarca dile getirilmektedir. Ancak, özen etiğinin varlık sebebi 

tam olarak buna indirgenecek olursa, bu, kadının “sömürülmesine” de yol açabilecektir. 

Yaklaşımın kaynağını kadının doğurganlığından yola çıkarak tanımlamak, her annenin özen 

göstermemesi ya da anne olmayanın özen gösterebilmesi gibi aksi yöndeki örnekleri bertaraf 

edemeyecektir. Bu nedenle, özen göstermenin, genel olarak insanda var olan bir özellik, 

daha doğru bir ifadeyle öğrenilebilen bir değer olduğunu söylemek daha makul olabilecektir.  

Eserde, John Wrihgt’ın ölümünün gerçekleştiği eve araştırma yapmaya geldiklerinde, Bayan 

Peters ve Bayan Hale’in, Bayan Wright’ın eviyle ilgili özendiği birkaç şey hakkında 

konuşmalarını duyan Bay Hale’in, “…kadınlar gereksiz şeyler konusunda endişelenmeye 

alışıklar” ifadesi de özenin, özellikle kadında bulunan bir özellik olduğundan hareket eden 

kuramcıları destekler niteliktedir. Ancak bunu doğurganlıkla değil, insanın –özel olarak 

eserde, kadının-  ilişkisel ve sorumluluk sahibi bir varlık oluşuyla açıklanması, bizi yanlış 

sonuçlara götürmemesi bakımından önem taşımaktadır. 

 Özen etiği konusunda dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta, adalet kuramcıları ile 

özen etiği savunucuları arasındaki tartışmadır. Kuşkusuz yaklaşımlar arasındaki bu farklılık, 

özen ve adalet kavramlarının beraberinde getirdikleri anlamlar ve sonuçlardan 

kaynaklanmaktadır. Buna ilişkin Kymlicka’dan yola çıkarak şöyle bir tipolojiden 

bahsedilebilir
16

: Öncelikle, adalet kuramcıları, özen değerini içinde barındıran ahlaki bir 

mizacı değil; ahlaki ilkeleri yani adaleti öğrenmenin gerekliliğini savunmaktadırlar. Adalet 

duygumuzun gerisindeki duygusal becerilerin gelişimini bu şekilde görmezden gelmelerinin 

sebebi, adalet duygusunun önce ailede öğrenilen bir özen duygusundan kaynaklandığını 

düşünmeleridir
17

. Çocuklar ailelerinde başkalarının amaçlarına ve çıkarlarına incelikle ve 

duyarlılıkla yaklaşmayı öğrenmedilerse, onlara adalete ilişkin bir şeyler öğretmek mümkün 

olmayacaktır
18

. Yaklaşımlar arasındaki bir diğer fark, özen etiğinin önerdiği gibi sorunların 

çözümünde belli bir duruma uygun düşecek yanıtları aramak yerine, adalet kuramcılarının 

evrensel olarak uygulanabilir ilkeleri aramayı savunmasıdır. Yine özen etiği sorumluluklar 

ve ilişkilere göndermede bulunurken; adalet kuramcıları adalet ve haklara işaret 

etmektedirler.  

 Görüldüğü gibi özen etiği insanın ilişkisel bir varlık oluşu, buna bağlı olarak belli 

sorumluluklara sahip olduğu ve insanlarla ilişkilerinde bunları da gözeterek davranması 

gerekliliği üzerinde durmaktadır. Eserde de, gözaltına alınan eski arkadaşını, kapalı evliliği 

sebebiyle pek ziyaret etmediği için kendisini suçlu hisseden Bayan Hale’in, “…arada sırada 

buraya gelmiş olmayı dilerdim. Bu bir suç! Beni kim cezalandıracak?” ifadesi, ilişkiye ve 

sahip olduğu sorumluluklara gösterilmesi gereken ihtimamın önemine işaret etmesi 

bakımından dikkate değerdir. İlişkilerle var olduğumuzu ifade eden ve aileden itibaren 

                                                             
16 Kymlicka, s. 559. 
17 Kymlicka, s. 561. 
18 Owen Flanagan, Kathryn Jackson, “Justice, Care and The Gender: The Kohlberg-Gilligan Debate Revisited”, 

Ethics, Vol. 97/3, 1987, s. 635. Ailenin adalet duygusunun gelişimindeki rolünün önemine ilişkin başka bir 

değerlendirme için bkz. John Rawls, A Theory Of Justice, Oxford University Press, Londra, 1971, s. 465-475. 



kişinin özerk davranmasının teşvik edilmesi gerekliliğini vurgulayan özen etiği, bu anlamda 

ilişkisel özerkliğe dikkat çekmektedir. Bu anlamda, kişilerin başkalarıyla ilişkilerinde 

kendilerini tanımladığını savunan cemaatçilik (congregational) anlayışı ile benzemekle 

birlikte; aralarında çok önemli bir fark vardır. Cemaatçiler, bireyciliği reddeder çünkü 

toplum içinde bireyi “eritmek” isterler. Bu bizi tahakküme ve daha totaliter bir yapıya 

götürecektir
19

. Özen etiğinde ise söylenen, ilişkilerin tahakküm biçimini eşitliğe çevirmektir. 

Yani bireyin ilişkilerle tanımlandığını söylerken, o kişiyi toplum içinde eritmekten değil; 

özerk yapmaktan bahseder.  

 Sırf haklar ve ilkeler üzerine kuramlarını inşa eden adalet kuramcıları, her durumda 

kullanılabilecek belli evrensel ilkelerin var olduğunu öne sürerken, her durumun özelliğini 

dikkate almamış olmaktadırlar. Bu nedenledir ki özen etiğinin temeli olan ihtimam 

göstermeyi adalet ve hakkaniyet arasındaki farka benzetebiliriz. Herkese belirli ilkeler 

çerçevesinde sahip olduğu hakları vermekten ziyade, somut durumun özelliklerini göz 

önünde bulundurarak, o duruma uygun karar vermeyi gerektiren hakkaniyet, bu açıdan özen 

etiği ile yakından ilişkilidir. Bir kişiye özen gösterdiğimizde onu “görmüş” oluruz. Onun 

aslında nasıl bir durum içinde olduğunu görmüş ve onun somut durumunu anlamış oluruz. 

Bu bakış açısı, kişinin kendine özgü durumu ile nasıl başa çıkacağı konusunda ona yol 

gösterilmesinde daha verimli sonuçlar alınmasına yol açacaktır. Kaldı ki etik de her 

durumun özelliğini göz önüne almayı gerektirmektedir. Hangi durumda, nasıl davranırsak 

ahlaki oluruz sorusunun cevabını her zaman evrensel ilkeler vermeyebilir. O evrensel ilkeyi 

somut duruma uyguladığınızda işe yaramıyorsa, ahlaki davranılıp davranılmadığı 

bilinemeyecektir. Özen etiği ve adalet arasındaki farklılık West’in çeşitli eserlerden 

derleyerek oluşturduğu tipolojiden gidilerek şöyle de açıklanabilir: Adalet, tutarlılığı, 

tarafsızlığı ve doğruluğu beraberinde getirir. Ancak bunlar tek başlarına yeterli değildir.  

Adalet ve özene ulaşmak için katedilen yolu iki çember olarak düşünecek olursak; bu 

çemberlerin birbirinin üzerine denk geldiği görülecektir. İki yol arasındaki kesişen noktalar, 

hem doğru adaleti hem de doğru özeni kapsayacaktır. Yani her biri, bir diğeri için gerekli 

şarttır. Dolayısıyla, tutarlılık, tarafsızlık ve doğruluk, özen olmadan bir anlam ifade 

etmeyecektir
20

. 

 Her tek durumun özelliğine göre hareket etmek şeklinde tanımlanabilecek olan özen 

etiği kuşkusuz herkesin farklı olduğuna ve bireyselliğe saygıya tekabül etmektedir. İnsanın 

korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için var olan olanakların gerçekleştirilebilmesi, insana 

saygı ile sağlanacaktır. Bu noktada özen etiği ile sadece kadının ilişkilendirilmesi aslında bir 

nevi toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgilidir. Hâlbuki ihtimam göstermek, her iki cinsiyetle 

de ilişkilendirilebilecek bir değerdir. Kadının gözeten kimliğinin daha belirgin olduğu, 

erkeğin daha bireyselci olduğu bu noktada ileri sürülen tezlerden birisidir.  Önemli olan 

olaylarda her iki tarafı da anlamak, her iki tarafın durumunun da tekliğini incelemek gerekir. 

Aksi halde genellik ve soyutluk kavramlarıyla her olay tanımlandığında “öznel” durum 

gözden kaçırılabilecektir. Her durumda yapılabilen değişir ama Kantçı kategorik emir teorisi 

                                                             
19 Cemaatçilik konusunda genel bir değerlendirme için bkz. Kymlicka, s. 291-395. 
20 Robin West, “Justice And Care”,  St. John’s Law Review, Vol. 70/1, 1996, s. 35-36. 



gibi bir düşünce bunu görmemizi engeller
21

. Bu nedenle hem sadece kadın açısından 

bakılırsa hem de sadece haklar üzerinden gidilirse, tek taraflı bakılmış olur. Başka bir 

ifadeyle yarar-zarar hesabı ya da araçsal akılla somut durum çözülmeye çalışılırsa, yalnızca 

hak kaybına uğrayan görülmüş olur, diğer taraf ihmal edilir. Neticede etiğin öngördüğü, en 

az değer harcayıcı biçimde eylemde bulunmak gerekliliğidir. Bu da ihtimam göstermek yani 

kişinin tek durumunu “görmek”, onu dikkate almakla gerçekleşecektir.  

 II. ÖZEN ETĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE ġĠDDETE UĞRAMIġ KADIN VE MEġRU 

 SAVUNMA KAVRAMI 

 Özen etiği bağlamında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini saptamak ve buna dair 

çözümler üretmek için “ilişkisel feminizm” bize yardımcı olmaktadır. Burada temel nokta 

özerk olmaktır. Kadın ise eğer çevresi onaylamadan ya da etrafındaki kişilere bağlı olmadan 

bir şey yapamıyor ise, özerk olduğunu söyleyemeyiz. Aslında, kadınların ilişkisel varlık 

olmaları kabul edilmekle birlikte, bu ilişkiler varken de kadının özerkliğinin nasıl 

sağlanabileceği asıl sorundur. Bu anlamda ilişkisel özerklik kavramı, başkalarını gözetirken 

de, sorumluluklarımızı yerine getirirken de; diğer kişilerin bizi desteklemesi ya da bizim 

onların özerkliğini desteklememiz ile özerk olabileceğimizi söylemektedir
22

. Kadının 

özerkliğinin nasıl gerçekleştirilebileceğini savunan yazar Robin West’e göre, kadınların 

biyolojik olarak farklı olmaları sebebiyle değil, onların da birer birey olmalarına dair bir 

bakış açısıyla yargılamaların yapılması önemlidir. Hem ayrılık hem de bağımlılık tezleri ne 

erkek ne de kadın için tam olarak doğru değildir
23

. Bu tezlerin ileri sürdüklerini ya da ileri 

sürmediklerini hem erkekler hem de kadınlar yapabilecek konumdadırlar ama yapmazlar. 

Bunun sebebi toplumlardaki maskulen bakış açısıdır. Biyoloji, sadece kadının farkındalığını 

oluşturduğu ölçüde kaderi olabilir. Farkındalık arttıkça, kadının özgürlüğü de artacaktır. İşte 

hukuka da bu şekilde bakılmalıdır. Feminizm ataerkil bir toplumdan fazlasını tasarlamalıdır. 

Aksi halde, oldukça ufak bir görüş açımız olacaktır. Bunun gibi ütopik bir dünyada tüm 

varlıklar fark edilecek, tanınacak ve hepsine saygı duyulacaktır
24

. 

 Hukuk, normlarının içerdiği yaptırımlar nedeniyle, toplumdaki ilişkiler ağının 

düzenlenmesinde çok etkin bir role sahiptir. Bu anlamda, toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerini 

de önlemede veya gidermede hukuk normları etkili olabilmektedir. Feminist literatürde 

karşımıza çıkan, hukukun adaletsiz olduğu şeklindeki slogan, özellikle tarihsel olarak 

hukukun toplumsal cinsiyetle ilgili eşitsiz tavrına işaret etmektedir
25

. Bu bağlamda hukukta 

toplumsal cinsiyetle ilgili adalet sorunlarının, eşitlik sorunları olduğu söylenebilir
26

. 

                                                             
21 Immanuel Kant’ın kategorik emir teorisi için bkz. Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, Der. Mary 

Gregor, Cambridge University Press, Cambridge, 1996; Ülker Öktem, “Kant Ahlakı”, Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, C. 18, Ankara, 2007, s. 11-22. 
22 Feminizm teorileri ve ilişkisel özerklik kavramı için bkz. Robin West, “Jurisprudence and Gender”, The 

University Of Chicago Law Review, Vol. 55, No. 1, 1988. 
23 Kişilerin diğer bireylerden tamamen ayrı olduklarını ve birbirleri ile bir ilişki içerisinde olmadığını söyleyen 

ayrılık tezi ile kadınların diğer bireylere bağlı olduklarını ama erkeklerin olmadıklarını savunan bağımlılık tezi 

için bkz. West, s. 201-207. 
24 West, s. 232-233. 
25 Gülriz Uygur, “Hukuk”, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi içinde, Ed. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner, Anadolu 

Üniversitesi Yayını No. 2307, Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 1304, s. 155. 
26 Uygur, s. 155. 



Hukukun eril olduğu ve hep erkek bakış açısıyla tanımlandığı dikkate alındığında bu 

sloganın çok da yersiz olmadığı söylenebilecektir. Ancak ilişkisel feminizmin dediği, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair bir çalışma yaparken, kadının karar almasında birden 

çok etken olduğu gibi bazı özelliklere dikkat edilmesi gerektiğidir. Bunu yaparken önemli 

olan ayrımcı ya da paternalist bir yaklaşıma bürünmemektir. Hukukun, kadının bulunduğu 

rolleri görerek, buna ilişkin düzenlemeleri de getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

toplumda cinsiyet eşitsizliğini önleyici şekilde, kadının ilişkilerine ve özerkliğine göre, 

hukukun temel kurallarının yeniden tanımlanması gerekmektedir. Kuşkusuz yukarıda da 

bahsedildiği gibi bu yaklaşımın sadece kadın için değil, her iki taraf için de geçerli olması 

gerekmektedir. Tam da bu noktada şiddete uğramış kadın sendromunu (battered woman 

syndrome-BWS) ve meşru savunma kavramını tanımlamak, hukukun eril olarak 

tanımlandığında yaşanan sorunları göstermesi bakımından önem teşkil etmektedir. 

 Şiddete uğramış kadın sendromu, eşlerinden, erkek arkadaşlarından ya da 

partnerlerinden kötü muamele gören kadınların davranış biçimlerini açıklamak için 

geliştirilen psikolojik bir teoridir
27

. Bu teori sistematik olarak ilişkilerinde istemedikleri 

şekilde davranmaya zorlanan ya da şiddet gören kadınların neden buna “katlandıklarını” 

açıklamakta kullanılmaktadır. Şiddete uğramış kadını, bir erkek tarafından devamlı surette, 

fiziksel veya psikolojik olarak kadının haklarına aykırı olarak ve istemediği ama erkeğin 

istediği şekilde davranmaya zorlanan kişi olarak tanımlayan araştırmacı doktor Lenore 

Walker; bu ilişkilerin kadını üç aşamalı şiddet döngüsünün (cycle of violence) tuzağına 

düşürdüğünü ifade etmektedir
28

. Buna göre, birinci aşama sözlü saldırı ya da çok az fiziksel 

şiddet görme, başka bir ifadeyle “gerilim inşası (tension building)” aşamasıdır. İkinci aşama, 

şiddet görmenin, görmezden gelinemeyecek kadar arttığı aşamadır. Bu aşamada kadın, 

fiziksel yara almaktan veya ölümden korkar duruma gelmektedir. Kontrol kaybı ve yıkıcılık 

özellikleri de bunu birinci aşamadan ayırmaktadır. Walker’a göre üçüncü aşama, sevgi-

pişmanlık (loving-contrition) aşamasıdır. Bu aşamada şiddet uygulayan kadına sevgiyle 

davranır, pişmanlığını dile getirir, değişeceğini söyler ve buna inanır. Kadını da buna 

inandırmak için çaba harcar, örneğin alkol kullanıyorsa bırakır ve buna benzer davranışlarda 

bulunur. İşte bu üç aşamalı şiddet döngüsü gerçekten kadın için bir tuzak niteliğindedir. 

Çünkü bu döngü, kadının her seferinde değişeceğine inandığı erkeğin değişmediğini 

görmesi, tekrar şiddet görmesi, tekrar inanması ve tekrar şiddet görmesi şeklinde tekrarlanan 

bir döngüye dönüşmektedir. İşte bu kısırdöngü kadının öğrenilmiş bir çaresizlik (learned 

helplessness) geliştirmesine yol açmaktadır
29

. Bu çaresizlik sebebiyle kadın, özgüvenini 

kaybetmekte ve mücadele edememektedir. İçinde bulunduğu kısırdöngü onu daha çok pasif 

                                                             
27 Lauren Champaign, “The Battered Woman Syndrome”, The Georgetown Journal of Gender And The Law, 

Vol. 11, Issue 1, 2010, s. 59. Bu noktada şu belirtilmelidir ki, söz konusu sendromun eleştirildiği noktalardan 
biri, bu teoriyi sadece kadınlara hasrediyor olması ve sanki yalnız kadın-erkek ilişkilerinde şiddet görülebilirmiş 

gibi göstermesidir. Eleştiri sahipleri, erkeklerin, homoseksüel ilişki taraflarının ve transseksüellerin de aynı 

şekilde şiddete maruz kalabileceğini, bu nedenle sendromun kısıtlı bir alana hitap ettiğini ileri sürmektedirler. 

Yine de çalışmada “şiddete uğramış kadın” ifadesinin tercih edilme sebebi ise incelemeye temel teşkil eden 

edebiyat eserinin kadının gördüğü şiddet üzerine olmasıdır. Kaldı ki, bu teoriyi savunanlar da ilişkilerin illaki 

kadın-erkek biçiminde yaşanmasının gerekli olmadığına; şiddetin aynı cinsiyetteki ilişkilerde de 

görülebileceğine, ya da kadın tarafından erkeğe de uygulanabileceğine işaret etmektedirler. 
28 Lenore E. A.  Walker, The Battered Woman Syndrome, 3rd Edition, Springer, New York, 2009, s. 91-96. 
29 Walker, s. 98. 



hale getirmekte; pasifleştikçe de ilişkiden ve dolayısıyla şiddet görmekten hiçbir şekilde 

kurtulamamaktadır
30

. Çünkü eserde de denildiği gibi, bu durumdaki bir kadın “..cesaretini 

ve ruhunu kaybeder.” 

 Şiddete uğramış kadının içinde bulunduğu çaresizlik psikolojisi ve mücadele 

edememesi, şiddet gördüğü anlarda kendisine şiddet uygulayana tepki verememesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bu da saldırı anında kendini koruyamaması anlamına gelmektedir. Devamlı 

olarak şiddet görmeye devam eden kadın, bu sefer, şiddet uygulayanın en zayıf olduğu anda 

kendisini koruma yolunu seçmektedir. Ancak meşru savunma kriterleri çoğu hukuk 

sisteminde saldırı anında karşılık vermeyi içerdiğinden, kadının verdiği tepki meşru 

savunma kapsamında görülmemektedir. İşte şiddete uğramış kadın sendromu, kadının şiddet 

gördükten sonra, şiddet görmediği bir anda verdiği tepkinin de aslında bir “kendini koruma” 

eylemi olduğunu iddia etmekte ve bu davranışın da meşru savunma kapsamına alınması 

gerektiğini ileri sürmektedir. O halde meşru savunmanın anlamı ve ölçütleri bu noktada 

önem taşımaktadır. 

 Mevcut hukuka uygunluk nedenlerinin en eskisi olan meşru savunmayı bugün kabul 

etmeyen bir hukuk düzeni bulunmamaktadır
31

. Adından çıkan anlama da bakılacak olursa 

meşru savunma kavramı, öğretide ileri sürülen “yasal” savunma ya da “haklı” savunma 

kavramlarından farklılık arz etmektedir. Meşru kelimesinin sözlük karşılığına bakıldığında, 

“yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu” ifadesine rastlanmaktadır. Buna göre 

laik bir hukuk düzeninde meşru savunmanın yasanın ve kamu vicdanının uygun bulduğu bir 

fiil olduğu söylenebilir
32

. Bununla birlikte meşru kelimesi ile sözlük anlamlarının aynı 

olmasına rağmen yasallık kavramının ve “hakka uygun, doğru, yerinde olan” anlamındaki 

haklılık kavramının, kurumun sosyal yönünü ifade etmek bakımından yetersiz kaldıkları 

belirtilmelidir
33

. Meşru ifadesi, sadece yasa koyucunun verdiği bir yetkiyi ifade edecek 

olursa, meşru savunma kurumunun ortaya çıkış nedenleri ve soysal gerçekliği ile çelişen bir 

durum ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, öğretide haklı olarak belirtildiği gibi, Geib’in “meşru 

savunmanın tarihi yoktur” ifadesindeki ya da Cicero’nun, “meşru savunma insanlığın değil, 

doğanın bir kanunudur” deyişindeki saklı anlam budur
34

. Özetle, meşru savunmanın pozitif 

dayağının kanun olduğu ve kanunun kişilerin kendilerini korumalarını belli sınırlar 

içerisinde meşru kabul ettiği bilinmekle birlikte; kurumun içerdiği sosyal değer sebebiyle 

hukukun verdiği sıradan bir yetkiden çok daha fazlasını ifade ettiği söylenebilecektir
35

. 

                                                             
30 Rebecca D. Cornia, “Current Use of Battered Woman Syndrome: Institutionalization of Negative 

Stereotypes About Women”, 8 Ucla Women’s Law Journal, 1997, s. 103; Walker, s. 95-105; Joan M. 

Schroeder, “Using Battered Woman Syndrome Evidence In The Prosecution of A Batterer”, 76 Iowa Law 

Review, 1991, s. 559. 
31 Eugenio Florian, Trattato di Diritto Penale, Vol. 1, seconda edizione, parte I, Milano, 1910, s. 411’den 
aktaran; Muharrem Özen, Türk Ceza Hukukunda MeĢru Müdafaa, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, s. 19. 
32 Gökçen Taner, “Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 5, S. 12,  Seçkin 

Yayınevi, Ankara, 2010, s. 220. 
33 Taner, s. 220-221. 
34 René Garraud, Théorique Et Pratique Du Droit Pénal Français, T2, 3. Baskı, Paris, 1914, s. 9’dan 

aktaran; Taner, s. 222. 
35 Taner, s. 222. Yazar, ceza hukukunda biçimsel kanunilik ilkesinin kabul edilmesi nedeniyle, tek kaynağının 

kanun olduğunu ve toplumun neyi meşru kabul ettiğinin bu açıdan önemsiz olduğunun ileri sürülebileceğini; 

ancak, meşru savunma için ileri sürülen sosyal gerçeklik olduğu yönündeki görüşlerin bu kuruma özgü 
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 Meşru savunmanın bahsedildiği gibi oldukça eski tarihlere dayanan bir sosyal 

gerçekliği olduğu, kanaatimce kurumun şartlarının uygulanışı bakımından da önem 

taşımaktadır. Meşru savunma özünde, insanda var olan kendini koruma içgüdüsünün 

hukuken tanınmasından ibarettir
36

. Hukukumuza göre, olayda meşru savunmanın var 

olabilmesi için gereken şartlar; kişinin haksız bir saldırıya uğramış olması, savunmanın 

zorunlu ve saldırıyla orantılı olmasıdır
37

. Bu noktada, henüz gerçekleşmemekle birlikte, 

gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan saldırıların ve sona ermiş olmasına rağmen tekrarına 

kesin gözüyle bakılan muhtemel saldırıların da meşru savunma nedeni olduğu ileri 

sürülmektedir
38

. Çalışmanın konusu gereği, sadece hukukumuzdaki değil, genel olarak 

meşru savunma şeklinde değerlendirilebilen eylemlere bakılacak olursa, şiddete uğramış 

kadın sendromunun birçok karşılaştırmalı örnekte meşru savunma olarak değerlendirildiği 

görülecektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, çeşitli eyaletlerde görülen 

davalarda, şiddete uğrayan kadınların, bahsedilen sendrom sebebiyle saldırı anında değil, 

gelecekteki saldırıyı önlemek amacıyla kendilerini koruma ve şiddet uygulayana zarar verme 

eylemlerinin meşru savunma kapsamına alındığı görülmektedir
39

. Çoğu davada, meşru 

savunma delili olarak kullanılmasına izin verilen bu sendrom için uzmanların görüş vermesi 

kabul edilmektedir. Bununla beraber mahkemeler, uzmanları sadece sendromun özelliklerini 

anlatmakla sınırlı tutmakta; somut olayda sendromun var olup olmadığı tartışmasına 

girmelerine ise izin vermemektedir
40

.  

 Şiddete uğramış kadın sendromunun meşru savunma kapsamında görüldüğü örnekler 

mevcut olduğu gibi, sendromun delil niteliğine yönelik eleştiriler hala varlığını 

sürdürmektedir. Örneğin, sendromun öne sürdüğü çaresizlik ve yeterli düşünememe 

iddiasının, kadının akli yetisinin yeterli olmadığına ve rasyonel davranamadığına da delalet 

edebileceği, ileri sürülen eleştirilerden birisidir
41

. Bu anlamda kadının, iddiasını 

kanıtlayabilecek kadar rasyonel olamadığı ve bu sebeple inandırıcılık kredisini 

tüketebileceği ifade edilmektedir. Eleştiri sahiplerine göre, kadın yaşadığı şiddet süresince 

mücadele edememiş gibi görünse de, mahkemeye çıktığında ve yaşadıklarını anlatırken, 

fiziksel olarak olmasa da psikolojik olarak mücadele eden bir kadın imajı çizmesi 

                                                                                                               
olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, benzer gerekçelerin zorunluluk hali için de ileri sürülebileceğini; 

fakat, asla diğer ceza hukuku kurumları için genişletilemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Taner, s. 221. 
36 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005, s. 103. 
37 Toroslu, s. 104-105. 
38 Toroslu, s. 104. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre de, “gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı 

muhakkak olan” haksız saldırılardan bahsedilmektedir. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenleme 
gereği, geçmişteki veya gelecekteki saldırılara karşı savunmanın meşru kabul edilemeyeceği yönündeki görüş 

için bkz. Özen, s. 77-78. 
39 ABD’nin farklı eyaletlerinde farklı yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin New Jersey eyaleti, şiddete uğramış 

kadın sendromunu resmi olarak uzman ifadesi kabul eden ve delil olarak ele alan ilk eyaletlerden birisidir 

(State v. Kelly, 478 A. 2d 364, N.J., 1984). Yine Kaliforniya, kanunen bu sendromun hem iddia makamı hem 

de savunma avukatları tarafından, delil olarak kullanılmasına izin veren tek eyalet konumundadır. Oldukça çok 

sayıdaki benzer dava örnekleri için bkz. Champaign, s. 61-70. 
40 Champaign, s. 63. 
41 Champaign, s. 72. 



muhtemeldir. Psikolojik de olsa bu tür çaba emareleri ise girişimde bulunabilme yetisine 

işaret etmektedir ki; bu da şiddete uğramış kadın sendromu ile çelişmektedir
42

. 

 Eleştirilere rağmen, ev içi şiddetin çok yaygın olması ve bunun kamu vicdanını 

gittikçe zedelemesi sebebiyle, şiddete uğramış kadın sendromunun doktrinde meşru 

savunma delili olarak ele alınması gerekliliği ısrarla dile getirilmektedir
43

. Ancak hala, ev içi 

şiddete dair normlar, ilişkilerin duygusal olarak karmaşıklığını görmezden gelmekte; normu, 

olay anındaki ve tek bir biçimdeki tepki bağlamında ele almakta ve şiddete karşı savunma 

tepkisini bu çerçeve içerisinde görmekte ve sınırlamaktadır
44

. Başka bir ifadeyle hukuk 

normu, şiddet gören kadının olay anında tepki vermesinin kolay olduğu varsaymaktadır
45

. 

Hâlbuki, hukuk normları çalışmada da bahsedildiği gibi, korumacı bir tavır sergilemeden 

ama kadının ilişkisel özerkliğini de dikkate alarak düzenlenmelidir. Bu nedenle adalet 

kuramcıları ile özen etiği hukuk normlarının oluşturulmasında çatışmaktadırlar. Kadının 

ilişkilerine göre tanımlanması gerektiğini söyleyen ilişkisel feminizm, bireyci bir hak 

yaklaşımının söz konusu olduğu, özellikle liberal adalet kuramlarına, bu gerekçeyle 

karşıdırlar. Çünkü bu yaklaşımlar kişinin tek durumunu görmemizi engellemektedirler. 

Kuşkusuz bu yaklaşımın ilişkideki tüm taraflar için geçerli olduğunu ifade etmektedirler. Bu 

da özellikle meşru savunma kurumunda kendisini göstermektedir. Meşru savunma kavramı 

erkeğin fiziksel gücüne göre tanımlanmış olup; hukukun eril olduğu izlenimini 

kuvvetlendirmektedir. O halde, serde şerifin eşi tarafından ifade edilen “hukuk, hukuktur” 

önermesi, bu anlamda her zaman doğru mudur? Kişiye sadece hak sahibi bir insan olarak 

davranılması, insanın değerini gerçekleştirmekte yetersiz kalmaktadır. Buna ihtimamın da 

eklenmesi gereklidir. Sadece soyut haklar üzerinden tanım yapılıp, yargılama 

gerçekleştirilirse; tarafların insan olduğu ve onların içinde bulunduğu durumun tekliği 

görülmemiş olacaktır. İşte, özen etiği çerçevesinde eğer kişinin somut durumunun görülmesi 

de sağlanabilirse insani bir yargılama yapılmış olacaktır. Bu noktada, erkek ve kadın doğası 

arasında fark olduğunu ve ona göre davranmak gerektiğini söylemek hatalı olacaktır. Mühim 

olan, haklar teorisini özen ile birleştirmektir. Yani, adalet ve ihtimam kavramlarını birlikte 

değerlendirmektir. Bu anlamda, özenin, hakkaniyetle benzerliği nedeniyle, adaleti 

gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntem olduğu söylenebilecektir. 

 SONUÇ 

 İlişkileri yeniden tanımlayan ve yeni bir ilişki modeli getiren özen etiği gereğinde, bu 

ilişkilerde sadece hak sahibi özneler olarak değil, birbirimize karşı sorumluluklarımızın 

varlığının bilincinde olarak davranmak gerekmektedir. Kuşkusuz özen göstermek 

irrasyonellik demek değildir. Birine özen göstermek onun bütün isteklerine dikkat etmek, 

onu bütün öznel incinmeler ya da üzüntülerden koruma yönünde ahlaki bir yükümlülük 
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Vol. 28, 2005, s. 460. 
43 Şiddete uğramış kadın sendromunun meşru savunma olarak kabul edilmesine yönelik eleştirilere cevap veren 
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duymak anlamına da gelmez
46

. Tersine, kişinin tamamen kendi özerkliğini feda etmesi ve 

kendini karşıdaki kişiye adaması özen etiğine de aykırılık oluşturacaktır. Buna bağlı olarak 

özen etiği, ilişkilerimiz olduğunu bilerek ve bunlardan dolayı sahip olduğumuz belli 

sorumlulukları göz ardı etmeyerek davranmayı, yani ihtimam göstermeyi gerekli 

kılmaktadır. Bu gerekliliğin karşımıza en çok çıktığı durumlardan birisi şiddet görmüş kadın 

sendromunun meşru savunma temelinde nasıl ele alınacağı sorunudur. 

 Şiddete uğramış kadın sendromu en kısa ifadeyle, sistematik bir şekilde şiddet gören 

kadının düştüğü psikolojik durumu anlatmaktadır. Gördüğü kötü muamelenin kadında 

yarattığı psikoloji, mücadele edememe ve şiddete daha da maruz kalma olarak kendini 

göstermektedir. Dolayısıyla kadın, içinde bulunduğu durumdan çıkamamakta, kendisini 

savunamamakta ve çözümü çoğunlukla, şiddet uygulayanın zayıf bulunduğu bir anda ona 

zarar vererek kendisini korumakta bulmaktadır. Literatürde ise bu davranışın meşru 

savunma kapsamına alınıp alınmayacağı tartışılmaktadır.  

 Ioanna Kuçuradi’nin, “etik ilkeler olarak insan hakları, hukukun dolayısıyla devletin 

temelini oluşturmalıdır”
47

 deyişindeki anlam kanaatimce meşru savunmaya ilişkin de 

kullanılabilecektir. Çünkü, değeri kendisine konu edinen etik, bireyin değerinin 

harcanmamasını gerektirir. Meşru savunmada bulunduğu ileri sürülen bir kişinin de kendi 

değerinin harcanmasına engel olmak amacıyla eylemde bulunmuş olması gerekir. Şiddet 

uğramış kadın sendromuna göre, kadın, uzun süredir psikolojik veya fiziksel şiddet 

görmekte ve bu sebeple de kuşkusuz değeri harcanmaktadır. Bu anlamda, şiddet uygulanan 

anda kendisini savunamaması nedeniyle kadının daha sonra eylemde bulunması, bahsedilen 

psikolojik sendrom bağlamında, kanaatimce meşru savunma kapsamına alınmalıdır. Özen 

etiği de bu noktada kişinin “tek” durumunu görmek gerekeceği için devreye girecektir.  

 Sonuç olarak özen etiğinde, karşıdakinin zaten hakkı olanın ona verildiği, herhangi 

bir şeyin lütfedilmediği düşüncesi hakim olduğundan, özen için hakkın gereği gibi 

kullanılmasının yerine getirilmesini sağlayan bir kavram olduğu söylenebilecektir. Kuşkusuz 

her durumda bu gerçekleşmeyebilir. O zaman, bir durumda ihtimam gösterilip 

gösterilmediğini anlamak için, özen gösterildiği söylenen kişiye, “ne olduğunu” görmek 

gerekir. Sadece soyut olarak hakkın süjesi biçiminde değil; birey olarak görmek, o somut 

olayda kişiye ne oluyor bunun farkına varmak gerekmektedir. Hukuk normlarının da bunu 

destekleyecek şekilde formüle edilmesi birincil derecede önem taşımaktadır. Her iki cinsin 

eşitsizliğini görmek ve bunları giderici ya da önleyici normlar koymak gerekmektedir. İşte, 

şiddete uğramış kadın sendromunda gerçekleştirilen eylemlerin meşru savunma kapsamına 

alınması da, kadının geçmişte yaşamış olduğu şiddeti fark etmeyi; kadının özel durumunu 

görmeyi ve dikkate almayı beraberinde getirmektedir. Burada söz konusu olan kural 

toplumsal cinsiyet normlarına göre, başka bir ifadeyle erkek bakış açısıyla tanımlandığından, 

başta kuralın kendisi adil değildir. Bu nedenle sadece kuralı uygulamak adaleti 

getirmeyecektir. Hakkaniyetin sağlanması için özen etiğini kullanmak, burada “hak edene 
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hak ettiği cezanın” verilmesi için yol gösterici olacaktır. Böylece yargılamada öznel 

durumlar gözetilmiş olacaktır. Bu da en fazla şiddete uğramış kadın sendromununda 

karşımıza çıkmaktadır. Özen her zaman tek başına yeterli çözüm olmayabilir. Ama önemli 

olan yol gösterici olmasıdır. Tabii burada önemli olan çözümün kadının özelliklerine 

dayanılarak oluşturulmuş gibi sunulmaması yani korumacı bir tavır sergileyerek, toplumsal 

cinsiyetin tuzağına düşülmemesidir. 
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