
ANKARA HUKUK 2013 BAHAR DÖNEMİ 3. SINIF KADIN ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNDE YAPTIĞIMIZ ANKET SONUÇLARI 

 

Badenuş Kadifeci-Kübra Hilal Karataş 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 50 kadın öğrenciyle 9 test sorusu 1 tane de 

ucu açık sorudan oluşan bir anket yaptık ve aldığımız cevaplar doğrultusunda kadına yönelik 

aile içi şiddetin nasıl anlaşıldığına dair bazı çıkarımlar yaptık. İlk 9 soruya verilen 

cevaplardan çıkarımlarımızı aşağıda özetlemiş bulunmaktayız. 

1. İlk önce kadını nereye yakıştırırsınız diye sorduk cevap olarak kadınlarımızın 

%34’ü mutfak seçeneğini işaretlemişler. Yani bu kişiler kadınları mutfağa yakıştırarak 

geleneksel yapının korunmasından yana bir düşünce sergilemektedirler. 

%36’lık büyük bir çoğunluk ise salon seçeneğini işaretlemişlerdir. Bu kişiler kadının evin 

merkezinde olması gerektiğini kadın ve erkeğin eşit olması gerektiğini düşünmektedirler. 

%2’lik küçük bir kısım ise yatak odası seçeneğini işaretlemişler. Gerekçe olarak da bir evin 

yatak odasından idare edildiğini önemli konuların hep yatak odasında görüşüldüğünü ifade 

etmişlerdir. Bu soruya yatak odası seçeneğini işaretleyene sorduğumuzda bu cevabı cinsellikle 

bağdaştırmadan verdiğini söylemiştir. 

%16’sı ise çocuk odası seçeneğini işaretlemiştir. Kadının çocuklara bakmasının asli görevi 

olduğunu düşünen bu kesim kadını aile içinde çocuklara daha çok zaman ayıran klasik anne 

rolünde görmektedirler. 

%10’u–ki bu kesim bizce azımsanamayacak kadar çoktur- ise bu sorumuzu cevapsız 

bırakmıştır. Gerekçe olarak da kadının bir insan olduğunu ve onu evin herhangi bir bölümüyle 

sınırlamanın mantıksız olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

%2’si de bu soruya hiçbiri demişlerdir. Gerekçeleri sorumuza cevap vermeyen kesimle 

aynıdır. 

2. İkinci olarak hangisi şiddet uygulamaya neden olabilir diye sorduk ve 

kadınlarımızın 

%12’si kadının erkek arkadaşlarıyla görüşmesini şiddeti meşru kılan bir neden saymıştır. Bu 

kesim kadınların aile içindeki sadakat yükümlülüğünün çok önemli olduğunu ve bu 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kadına şiddet uygulanmasında bir sakınca olmadığını 

savunmaktadırlar. Geleneksel ‘Evimin kadını çocuklarımın anası’ görüşü modern çağımızda 

da maalesef küçük bir kesim tarafından olsa bile savunulduğunu görmekteyiz. 

%88 gibi büyük bir çoğunluk da hiçbiri seçeneğini işaretleyerek kadına yönelik şiddetin hiçbir 

sebeple meşru olmayacağını savunmuşlardır. 



 (Diğer şıklar katılımcılarımız tarafından işaretlenmedikleri için değerlendirmeye tabi 

tutmadık fakat anket sorularımıza ekte yer verdik diğer şıklara oradan bakabilirsiniz.) 

3. Üçüncü olarak şiddete maruz kaldığınızda bunu ilk kimle paylaşırsınız dedik 

ve kadınlarımızın 

%50’lik büyük bir kesimi ailemle seçeneğini işaretlemişler. Gerekçe olarak da kendilerine 

ailelerini en yakın olarak gördüklerini yazmışlardır. Kadına yönelik aile içi şiddetin kendi 

aileleri tarafından çözülebileceğini savunmaktadır bu kesim. (Keza biz de bu görüşe 

katılmaktayız.) 

%20’si ise yakın arkadaşlarım seçeneğini işaretlemişlerdir. Gerekçe olarak da kimi bu tarz 

şeylerin ailesini üzeceğinden onlarla paylaşmayacağını, kimi de yakın arkadaşlarıyla bu 

konuyu daha rahat konuşabileceğini gerekçe göstermişlerdir. 

%14’ü ise polisle paylaşacağını dile getirmiştir. Bu oranın diğer 2 seçeneği işaretleyenlerden 

az olması kanaatimizce kadınlarımızın polise duyduğu güvenin ne derece az olduğunun bir 

göstergesidir. 

%10’u ise böyle bir durumla karşılaştığında hiç kimseyle paylaşmayacağını dile 

getirmişlerdir. Bu seçeneği işaretleyen kadınlar aile içi şiddetin yine aile içinde 

çözülebileceğini, dışarıdan gelen müdahalelerin aile birliğini olumsuz etkileyeceğini 

düşünmektedirler. 

%4’ü ise bu sorumuzu cevapsız bırakmışlardır. Gerekçe olarak da hayatlarında şiddete maruz 

kalmadıklarını ve böyle bir şeyi düşünmek bile istemediklerini yazmışlardır. Fakat kadına 

yönelik aile içi şiddet toplumumuzun kanayan bir yarasıdır ve böyle bir olay ancak toplumun 

tüm bireylerinin beraberce hareket ederek, bilinçlenerek ve bilinçlendirerek çözebileceği bir 

meseledir. 

%2’si de bu sorumuza hepsi demişlerdir. Bizce bu katılımcımız şiddet uygulayanın herkes 

tarafından bilinmesinden amiyane tabirle’’ rezil olması ‘’ndan yana bir tavır sergilemiş 

olabilir. (Çünkü bu katılımcımız gerekçe kısmını doldurmamıştır.) 

4. Dördüncü olarak şiddete maruz kaldığınızda ilk olarak ne yaparsınız dedik ve 

kadınlarımızın 

%32’si polise başvururum dedi. Bu soruya katılımcılarımız çok fazla gerekçe yazmamışlardır. 

Fakat bizce ailenin dağılmaması ve kendilerini de güvende hissetmek amacıyla polise 

başvururum demişlerdir  

%46’lık büyük bir kesim ise boşanma davası açarım demiştir. Gerekçe olarak da şiddet 

uygulayan insanla aynı evde yaşamak istemediklerini daha açık bir ifadeyle ‘ Şiddet 

uygulayanı süründürmek’ istediklerini ileri sürmüşlerdir. Bu seçeneği işaretleyenlerin polise 

başvururum seçeneğini işaretleyenlerden çok olması kanaatimizce kadınlarımızın polise ne 

kadar güvendiklerinin (veya güvenmediklerinin) bir göstergesidir. 



%12’si ise şiddet uygulayanın özür dilemesini beklerim demişlerdir. Gerekçe olarak da 

insanlar arasında bu tarz şeylerin olabileceğini aile içindeki problemlerin karşılıklı konuşarak 

çözülebileceğini ileri sürmüşlerdir. Toplumumuzda böyle düşünen kadınlarımızın da var 

olduğu bir gerçektir. 

%10’u ise bu sorumuzu yanıtsız bırakmışlardır. Gerekçe olarak şimdiye kadar hiç şiddete 

maruz kalmadıklarını ve böyle bir şeyi düşünmek dahi istemediklerini ileri sürmüşlerdir. 

5. Beşinci olarak da kadına yönelik şiddeti önleme konusunda hangisi hakkında 

bilgi sahibisiniz dedik ve kadınlarımızın 

%34’ü Gelincik projesini 

%8’i Kozayı 

%10’u Diğer ( Mor Çatı, Ka-der, veya kendi bölgelerinden yöresel kadına yönelik şiddeti 

önleme dernekleri vs.) 

%48’i ise bu konuda bilgim yok dediler. 

6. Altıncı olarak kadına yönelik aile içi şiddet çalışmalarını ne kadar güvenli 

buluyorsunuz dedik ve kadınlarımızın 

%66 gibi büyük bir çoğunluğu yetersiz cevabını verdi. Gerekçe olarak da bu düzenlemelerin 

yeteri kadar iyi işletilemediğini, bazı şeylerin sadece kâğıt üzerinde kaldığını ileri sürdüler. 

%20’si Orta 

%2’si Güvenilir  

%12’si ise Bu çalışmalar hakkında bilgi sahibi değilim dedi. 

7. Yedinci olarak da sizce kadınlar en çok hangi şiddet türüne maruz kalıyor 

dedik ve kadınlarımızın  

%32’si fiziksel 

%52’lik büyük bir çoğunluk psikolojik 

%8’i ekonomik 

%4’ü hepsi 

%4’ü ise hem fiziksel hem de psikolojik dediler 

Bu oranlardan hareketle kadınlarımız; günümüzde psikolojik şiddetin, fiziksel şiddetin 

önüne geçtiğini fiziksel şiddetin izlerinin belli bir süre içinde geçeceğini fakat psikolojik 

şiddetin kadınlarda daha derin yaralar açtığını düşündüklerini söyleyebiliriz. ( Keza 

gerekçeler kısmında da kadınlarımızın çoğu bu minvalde düşündüklerini yazmışlardır.) 



8. Sekizinci olarak kadına yönelik aile içi şiddetin temelinde hangisi yatar dedik 

ve kadınlarımızın 

%16’sı ekonomik yetersizlikler 

%64’ü iletişim eksikliği 

%6’sı alkol ve madde bağımlılığı  

%4’ü tarafların birbirlerinin aileleriyle geçinememesi 

%4’ü diğer  

%4’ü hiçbiri 

%2’si ise hem ekonomik yetersizlikler hem de iletişim eksikliği dediler. 

Bu soruyu yanıtlarken kadınlarımız çok çelişkide kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bazı 

kadınlar tüm şıkları işaretlerken bazıları ilk iki şıkkı işaretlemişlerdir. Fakat büyük çoğunluk 

günümüzde iletişimin ne kadar önemli olduğunu iletişimsizliğin insanları şiddet eğilimli 

yaptığını ileri sürerek iletişim eksikliği seçeneğini işaretlemişlerdir. Onu takip eden ekonomik 

yetersizlikler seçeneğini işaretleyen kadınlar günümüzde maddiyatın maneviyatın önüne 

geçtiğini gerekçe olarak dile getirmişlerdir. 

9. Dokuzuncu olarak da kadına yönelik aile içi şiddeti önlemek için hangisi daha 

etkilidir diye sorduk ve kadınlarımızın 

%14’ü medya 

%24’ü yasal düzenlemelerin geliştirilmesi 

%28’i bu konuyla ilgili halka açık eğitici çalışmaların yapılması (seminer, konferans vs 

verilmesi) 

%28’i bu konuda sivil toplum örgütlerinin daha aktif bir şekilde çalışması 

%2’si hiçbiri 

%4’ü ise hepsi seçeneklerini işaretlemişlerdir. 

 Birbirine yakın olan bu oranlardan hareketle kadınlarımız genel olarak aile içi şiddetin 

önlenmesine dair eğitici çalışmaların yapılması ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda daha 

aktif bir şekilde çalışmaları cevaplarını vermişlerdir. Bu cevaplardan hareketle kadınlarımız 

şiddetin eğitimle ve farkındalık çalışmalarıyla önlenebileceği düşüncesindedirler. Bunu 

izleyen yasal düzenlemelerin geliştirilmesi seçeneğinin diğer şıklardan daha az bir orana sahip 

olmasının nedeni kadınların yasal düzenlemelere çok da fazla güvenmiyor olmalarıdır. Zaten 

kadınlar diğer şıkları işaretlerken ” Yasal düzenlemelerin geliştirilmesi şiddetin önünü kesmez 

şiddet eğilimli olan zaten her şeyi göze almıştır.” Şeklinde cevaplarını gerekçelendirmişlerdir. 

Medya seçeneğini işaretleyen kadınlarımız da gerekçe kısmında genel olarak halka ulaşmanın 



en kolay yolunun günümüzde basın yayın organları olduğunu ve bunu kullanarak kadına 

yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarının yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

                               

 

 

 


