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2012-2013 öğretim dönemi ödev kapsamında hazırladığımız soruları kahvehanelerde görüşme 

yaptığımız insanlara yönelttik.Bu çalışma kapsamında 6 kahvehanede yaklaşık olarak 15 

kişiyle görüşme yaptık.Bu ödevi röportaj şeklinde gerçekleştirmek mümkün olmadı.Bu 

nedenle hazırladığımız soruları ve bu sorulara aldığımız cevapları aşağıda ayrı ayrı yazmak 

durumunda kaldık. 

 

                                                                YÖNELTTİĞİMİZ SORULAR  

1.Kadına karşı şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2-Çevrenizde kadına karşı şiddet örnekleriyle karşılaşıyor musun? Eşinize şiddet 

uyguladığınız oldu mu? 

3- Kadına karşı şiddetin temelinde neler olabilir? 

4- Şiddet gören bir kadınla karşılaşsanız yardım eder misiniz? 

5- Sizce şiddet durumunda hemen boşanma olmalı mıdır? 

6- Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunlar hakkında neler biliyorsunuz? Çıkarılan 

kanunlar  yeterli midir? 

7- Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik konulan tedbirler hakkında neler düşünüyorsunuz? 

8- Kadın-erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz?Eşit iseler neden kadınlar şiddet 

görüyor? 

9-  Son dönemlerde kadına yönelik şiddetin daha çok artmasının nedeni neler olabilir? 

10- Şiddet uygulayanlara verilen cezalar hakkında bir bilginiz var mı? Cezalar sizce yeterli 

mi? 

CEVAPLAR 

 

I.ŞAHIS Yaş:59 Meslek:Emekli Memur    

Kadına karşı şiddet yanlış bir şey. Cinsiyetten kaynaklanan bir ayrım yapmak ve bu nedenle 

şiddet uygulamak  çok yanlış bir şey. Şiddetin temelinde kültürel farklılıklar, ekonomik 

yetersizlikler var.     Ülkenin bazı kesimlerinde kadın ikinci sınıf insan olarak görülüyor. 

Şiddete uğrayan tanıdığım biriyse müdahale ederim fakat tanımadığım biriyse aile içi mesele 

deyip karışmam. Payvonlardaki kadınlar mal olarak görülüyor. Erkek temel zorunlulukları 

karşılamadan gidip kumar oynuyorsa, kadın bunun hesabını sorunca şiddete uğruyor. Şiddet 

namustan da kaynaklanıyor. Namus önemli bir şey. Din olgusu da şiddetin nedeni olabiliyor 

çoğu zaman.  Şiddet önlenebilecek bir şey değil. Şiddetin önlenmesi çok zor birşey. Yasalarla 

caydırıcılık olur fakat şiddet yasalarla da önlenemez. Şiddeti önlemek için insanlara insan 

olma kültürü kazandırılmalıdır. Birlikte yaşamanın şartları sağlanamıyorsa şiddet uygulamak 

yerine karı-koca boşanmalıdır.   Devletin kanunlarla getirdiği sığınma evleri gibi uygulamalar 

çok suni bir çözüm. 

Devletin şiddet durumunda uyguladığı yaptırımlar olumlu bir şey fakat o da şiddeti 

önleyemez.Kadına karşı şiddet toplumumuzda kanayan bir yara. Erkeğin birden fazla kadınla 



evlenebilmesi –imam nikahlı da olsa-kadına değer vermemesi, kadını mal olarak görmesinden 

kaynaklanıyor.  

 

II.ŞAHIS Yaş:62 Meslek:Emekli Asker    

“Karının sırtından sopayı,karnından  sıpayı eksik 

etmeyeceksin”.Atalarımız çok doğru söylüyor. Çünkü kadın böyle şeylerden anlar. Kadın 

başka birşeyden anlamaz. Şiddetin nedeni kadının sırtının kaşınmasıdır. Yaradılıştan bile 

erkek daha üstün doğuyor. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması bunu gösteriyor. 

Sadece erkek şiddet uygulamıyor, kadın da şiddet uyguluyor. Mesela erkek eve gidip 

kadından yemek istediğinde kadın yemek falan yok deyip tabağı yere fırlatıyorsa, bu da 

kadını erkeğe şiddet uygulaması oluyor.Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun,eve gidince hiç 

bir şey hazır değil. Sonra erkek kalkıp kadını dövüyorsa kadın hakkettiği için oluyor böyle. 

Şiddetin temelinde ekonomik yetersizlikler var.    

Bu çıkarılan kanunlarla getirilen şiddet yasağı falan tamamen Türk aile temelini bozmaya 

çalışıyorlar. Eskiden böyle değil. Aile içinde olan herşey aile içinde kalır. Şimdi ise en küçük 

şey hemen karakola şikayet etmeye gidiyor kadınlar. Böyle kanunlar yaparak toplumun aile 

yapısını bozuyorlar.    

 

III.ŞAHIS Yaş:39 Meslek:Otel Çalışanı     

Kadınlık yozlaştı. Kadının önüne geçemiyorsun. Böyle durumda kadını döversin. Şiddetin 

temelinde aile büyüklerinin baskısı ve ekonomik yetersizlikler vardır.    Kanunların çıkarılan 

bir şeyi değiştirmez. Ne kadar kanun çıkarılırsa çıkarılsın,kadınla erkek arasına girilemez. 

Çıkarılan kanunla şiddeti önleyemez. Çünkü uygulayan erkek tedbirleri umursamaz bile. 

Hapis cezası olsa bile erkeğin şiddet uygulamasına engel olamaz. Çünkü yaptırımlar sona 

erdiğinde erkek bunu kafasına takar ve daha çok şiddet uygular.  

 

IV.ŞAHIS Yaş:67 Meslek:Kahvehane İşletmecisi  

Kadına karşı şiddet kötü bir şey,kadın zavallıdır. Bizim memlekette kadın kutsaldır ama pislik 

yaparsa bir b*ktur.    Kadına karşı şiddetin sebebi çoğunlukla kadındır ama eğer kadının suçu 

yoksa ve erkekte de kültür yoksa kadın zulüm görecektir. 

Eğitimsiz insanlarda şiddet uygulama eğilimi daha yüksektir.Bazı insanlar nasıl zevk için 

insan öldürüyorsa bazı erkeklerde zevk için kadını döver.    Haksız yere şiddet uygulanıyorsa 

buna nşiddetle karşıyım. Ben bu kahvehanenin sahibiyim ve evine ekmek götürmeyen ama 

gelip kumar oynayan insanlar tanıyorum. Kadın bunun hesabını sorduğunda şiddete uğruyor. 

Bu gibi durumlarda erkek tamamen haksızdır ve kadın boşanmasını kesinlikle destekliyorum. 

Kadın bu eziyet çekmemeli ve o adamın yanında durmamalı. Kadının bazen sırf çocukları için 

dayanmaya çalışıyor ama doğru değil. O kadın erkekten daha delikanlıdır.    Kadın sığınma 

evleri gereklidir. Kadın bizim kutsalımızdır,kötü kadın ise bizim şeytanımızdır. Ben şark 

çocoğuyum. Kadına karşı şiddet durumda kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmak lazım. 

Yeri gelir kadının şiddet gördüğü halde haksız olduğu durumda vardır. Örneğin aldatmak gibi. 

Kadın eviyle,çocuğuyla ilgilenmiyorsa şiddet mazur görülebilir. Kadına karşı şiddetin en 

büyük sebebi kültürsüzlük ve eğitimsizliktir. Bundan 40 sene evvel kadın erkek eşitliği yoktu 

ama şimdi daha iyi durumdayız. Bazı kadınlar var, kocası her türlü ihtiyacını karşıladığı, 

çocuklarıyla ilgilendiği halde,sabahtan akşama kadar evini geçindirmek için çalıştığı halde 

aldatılıyor. Bu durumda şiddeti kınamıyorum.    Son yıllarda uygulanan yaptırımlar ve cezalı 

etkili oluyor. Ama bence kadına karşı şiddeti önlemek için hapse göndermek saçma. Bu 

erkekte hırs oluşmasına neden oluyor.   

 

 

 



V.ŞAHIS Yaş:60  Meslek:Emekli-Kahve Garsonu    

Aslında kadını döveceksin. Önce tatlı dille yaklaşmak gerek kadına, olmazsa tekme tokat 

değil ama silkeleyeceksin.   Kadın erkeğin halinden anlamıyor,ben emekliyim. Ek iş 

yapıyorum, eve gidiyorum. Hoşgeldin bile demiyor. Erkeğin akrabalarının eve gelmesi kadın 

tarafından kabul görmüyor. Kadına itiraz edince ters cevap verse evi terk edip gidiyor. Niye? 

Devlet bakıyor maaş veriyor. Saçı uzun aklı kısa lafı doğru,uzun boylu hesap yapamıyor. Ben 

işten eve yorgun dönüyorum,bana her lafı sayıyor kadın. Yorgunum diyorum. Ne yaptın 

diyor. Oysa o evde eniyle boyuyla bir olmuş.    

Şiddeti önlemeye yönelik kanunları samimi 

bulmuyorum. Yapılan düzenlemeler politik,kadını koruma amaçlı değil. Kanunlar çıkarılıyor 

ama uygulaması imkansız kanunlar bunlar. Bana göre kadın hür değil,benim annem 

babasından hiç bir şey görmemiş. İsviçre kanunları Türkiye gibi gelişmemiş ülkelerde 

uygulanmaz. Çünkü toplum yapısı kaldırmıyor. Önce ekonomik olarak kadın özgürleşecek. 

Kadın ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmalı ama bu defada aile huzuru bozuyor. Her 

seferinde şiddete neden olacak bir şeyler oluyor. 

 

VI.ŞAHIS Yaş:44 Meslek: Biletçi     

Ben küfretmeyeceksem evlilik niye var? Kadın niye var? Ben deşarj olmayacaksam bunlar 

niye var? Evlilik biraz da maç seyretmek gibidir.    Bu kahvedeki insanlar niye eve 

gitmeyip,kahveye geliyorlar? İşte bütün sorun evden kaynaklandığı için. 

 

VII.ŞAHISYaş:43 Meslek:Hastahane Temizlik İşçisi    

Kadınlar güldür. Gül hiç dövülür mü? Ben kadına şiddet uygulayan birisini görürsem 

müdahale ederim. Ben de karıma şiddet uyguladım. Şiddet her zaman olur. Onun için bence 

şiddet nedeniyle boşanma olmamalıdır. Ben eşim laf dinlemediği için şiddet uyguladım. 

Mesela karım kavgalı olduğum komşuların evine gittiği için şiddet uyguladım.İstediğim 

şeyleri yapmadığı için. Bence kadın çenesi yüzünden şiddet görür.   

Bence kadına karşı şiddetin artmasının en büyük sebeplerinden birisi de basındır. Sürekli 

şiddet olaylarını ekrana getirerek şiddetin artmasını tetikliyor. Basın, olayları aşırı abartarak 

çarpıtıyor ve bu da çok yanlış durumlara sebebiyet veriyor. Mesela ben ara sıra karıma şiddet 

uyguluyordum. Karım koruma altına alındı. Ben karıma kızdığımda bile karım yetkilileri 

arayıp “Kocam bana şiddet uyguluyor.” diyordu. Sonra ben hastahanede çalışırken karım evde 

kalp krizi geçirip vefat etti.Ondan sonraki gün gazetelerde “Ankara’da eşine şiddet uygulayan 

adamın eşi vefat etti.” Başlıklı bir yazı yazdılar.Oysa ben eşime şiddet uygulamadığım bir 

sırada karım kalp krizinden dolayı ölmüştü.Basın böylesine hassas konularda maalesef gerekli 

dikkat ve özeni göstermiyor.      Kanunlar zenginler için çıkarılıyor. Bu nedenle şiddeti 

önleyemez.                                                    

                                         

 

VIII.ŞAHIS Yaş:32 Meslek:Kahvehane İşletmecisi    

Şiddet uygulamak çok kötü bir şey. Ben sadece şiddeti değil, töre cinayetlerine de şahit 

oldum. Şiddet durumunda bence kadın hemen boşanabilmelidir. Bence şiddetin hiç bir haklı 

gerekçesi yoktur ve olmamalıdır. Şiddet uygulamak ya da uygulamamak kişilikle alakalı. 

Ama şiddet uygulayarak egosunu tatmin edenler de var.   Şiddetin kaynağı cahillik ve 

insanların yetişme tarzı. Şiddetin temeline inilmiyor,nedenler detaylı konuşulmuyor. Kadının 

tam anlamıyla söz hakkı yok.   Kanunlardaki koruma tedbirleri etkili değil. Tedbirler yeterli 

değil. Erkeklere ceza geliyor, kadına karışmam diyor. Bu cezalar az da olsa etkili olabiliyor. 

Bazıları şiddet uygulamadan önce aklına bu cezalar gelince vazgeçebiliyor. 

 

 



IX.ŞAHIS Yaş:63  Meslek:İşçi – Tiyatrocu – Sendikacı     

Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik her türlü davranış şiddettir.Şiddetin haklı gerekçeleri 

olduğunu düşünmüyorum.Bir suç varsa her iki tarafa aittir.    Kadına şiddet vak’alarında 

genelde erkek haksızdır.Evin yükünü kadın çeker,erkek keyfindedir.Benden yardım isteyen 

oldu.”Yuva dağılmasın,düzelir...” gibi sebeplerle kadını boşanmaktan vazgeçirdim.Ekonomisi 

düzgün ülkelerde bu tür sıkıntılar azdır.Özellikle Türkiye’de temel sebep ekonomik 

kökenlidir.     Önlemler aradaki bağı yok ediyor.Bunlar nadiren işe yarıyor  Tanıklık yaparak 

veya başka yollarla ben kadına yardımcı olurum,öncelikle düzenlerini bozmamaya çalışırım 

ama iş geri dönülemez hale gelmişse kadına boşanmayı denemesini öneririm.Gerekirse 

yardımcı olurum.Kadının hesap sormasına erkek dayanamıyor. 

 

X.ŞAHISYaş:45 Meslek: Esnaf      

Şiddeti haklı gösteren bir neden bulamıyorum.Türkiye’de erkek haksız;çünkü fiziksel gücünü 

kötüye kullanıyor.     Çevremde kadına yönelik şiddet olaylarına tanık oldum.Temel sebebi 

parasızlık.Örneğin 5-6 bin gelirli erkek gece 02:00’de eve gelse karısı sesini çıkarmaz.     

Türkiye’de şiddet gören kadınlara iyi bakılmıyor.Diğer insanlar da ondan faydalanmaya 

çalışıyor.Son yıllarda kadına yönelik şiddet iyice meşrulaştı.İş polisle korumayla olmuyor.Şu 

an daha fazla polis,güvenlik,kamera var ama yakın dönemde büyük bir sıkıntı var, boşanmalar 

artıyor.Toplum huzursuz.Bunun temel sebebi bence aile ekonomisinin kötü olması.Yönetim 

ve çıkan kanunlar bence kötü.      Mevzuat ne olursa olsun iki şey düzelmedikçe kadına şiddet 

değişmez:Ekonomi ve eğitim.Bu iki konudaki politika önemli.İstersen kadını döveni idam 

et,düzelmez.Ekonomi ve eğitim konularının yapılandırılması gerekiyor.       

Şiddet uygulayanlaraceza vermekten ziyade toplumsal eşitlik ve eğitimle bu sorun 

düzelebilir.Örneğin Doğu’da fakirlik ve eğitimsizlik daha ön plana çıktığı için Doğu’da bu 

problem daha çok ortaya çıkıyor. 

 

XI.ŞAHISYaş:49 Meslek: Esnaf       

Kadına yönelik şiddetin haklı gerekçesi olamaz.Bence basit bir tokat bile şiddettir.      Kadına 

şiddet olaylarına tanık oldum.Olaydan olaya haklılık değişebiliyor.Orada haklı haksız 

aranmamalı.      Şiddeti gördükten sonra tanıklık da yaparım, biliyorsam doğrusunu söylerim.      

Kadına şiddetin temel sebebi “para”dır. Uygulanan politikalar gözü dönen adamı 

caydıramıyor.Bunu çözecek şey ekonomik olarak insanları rahatlamak ve onları bu konularda 

eğitmek. Ben şiddet konusunda ekonomik durumdan daha büyük sorunlar görmüyorum. 

 

XII.ŞAHISYaş:55  Meslek: Serbest Meslek     

Kadına şiddet anlık olabilecek bir durum,erkek zorluk çektiğinde bir iki tokat atabilir,bu 

şiddete girmez ama doğru bulmuyorum.    Bence şiddetin haklı sebepleri olabilir.Kadın 

ekonomik durumunu koz olarak kullanmaya başlıyor,erkek buna katlanamıyor. Etrafımda 

şiddet uygulayanlar oluyor.     Şiddete uğrayan kadınlar benden yardım istediğinde elbette 

haklı olduğunu düşündüğüm durumda kadını desteklerim.      Kanun değişiklikleri duyduğum 

konular ama net bilmiyorum.Bunların çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum.Özellikle kalıcı 

çözüm sağlanmalı,süreli tedbirler yetersiz.      Devlet böylesine hassas hususlarda daha fazla 

önlem almalı.Toplum bunun üstesinden gelemez.      Şiddete rağmen ailenin bir arada kalması 

gerekir.Aile bağı önemli,medeni kanun vb. hikaye.Çocuk için yuva önemli.Boşanma son 

çare...      Eğitim şart... 

 

XIII.ŞAHISYaş:46  Meslek: Serbest Meslek       

Kadına yönelik şiddetin haklı bir sebebi olamaz. Tokat atmak da öldüresiye dövmek de 

şiddettir. Her ne şekilde ve ne ölçüde olursa olsun şiddet uygulamak yanlıştır. Eğer çiftler 

anlaşamıyorsa kesinlikle boşanmalılar. Şiddete hiç gerek yok. Kadına karşı şiddet olaylarıyla 



karşılaşsam müdahele ederim çünkü bence şiddet kesinlikle yanlış. Kadının mağdur olduğuna 

inanırsam yardımcı olurum.    Şiddetin en büyük nedeni maddiyat, geri kalan eğitimsizliktir. 

Bunlar da geçimsizliğe neden oluyor. Geçimsizlik olunca da evde de huzursuzluk olur ve bu 

da şiddete sebebiyet veriyor.    Devlet kanunları yaparken sorunların temeline inmiyor. 

Sorunlar yeterince tespit edilmiyor. Sorunların temeline inmelidir. Örneğin şu andaki gençler 

yeterince iyi eğitilmiyor. Bu da bu şiddet olaylarının 20 yıl daha süreceğini gösteriyor.  

 

XIV.ŞAHISYaş:60 Meslek: Serbest Meslek     

Şiddet sadece fiziksel değildir. Mesela tokat atmak nasıl şiddet oluyorsa aynı şekilde psikoloji 

olarak da yapılan baskılar da şiddettir. Her ikisi de aynı ölçüde tamamen yanlıştır ve destek 

verilecek bir tarafı yoktur bence. Şiddetin nedeni genelde ekonomik oluyor. Çünkü insanların 

yaşadıklarına maddiyat girince sorunlar başlıyor. 

Kanunların çıkarılıyor bu olumlu bir şey tabiki. Fakat çıkarılan bu kanunlar yeterince etkin 

değil. Cezalar biraz daha ağırlaştırılmalıdır. 

 

XV.ŞAHIS Yaş:45 Meslek: Avukat       

Bence kadın ve erkek aslında eşit ancak toplumun geneli kadını erkeğe ait bir varlık olarak 

görüyor. Kadını  adeta malı olarak gören erkekler var.      Kanunlar çıkarıldıkları toplumun 

yapısına uymalı. Avrupa toplum yapısı ile Türk toplum yapısı aynı değil bakış açıları 

tamamen farklı.      Ülkemizde  her ne kadar kadınlar iş hayatının bir parçası olsalar da çalışan 

grup ağırlıklı olarak erkekler. Baktığımızda erkek çok meşgul bir yanda çalışıyor bir yandan 

da buna ek olarak yerinde karşılaştığı sorunlar var. İşte bu sorunlar bazen aile içine 

yansıyabilir. Yani bazen sebep aile dışı etkenler olabiliyor bu şiddete.      Maalesef bizde 

toplum yapısı olarak hep ‘ben haklıyım’ düşüncesi hakim. Halbuki senin haklı olman sona 

ayrıca şiddet uygulama hakkın vermiyor. Böyle olmaması lazım ama ne yazık ki bu türlü 

olaylara rastlıyoruz.      Yasalara toplumu geliştirici,yönlendirici yanları da var. Mesela TMK 

öncesinde İslam hukuku kurallar vardı. Bu kurallar toplumumuzu Arap toplumuna 

yaklaştırıyordu. Şimdi ise böyle değil.      Kanunların kadınlara verdiği haklar arttı. Bu 

hakların artmasıyla birlikte bu hakları kötüye kullanmaları ve yine hakkı suistimaller de arttı. 

Şimdi çok basit.incir çekirdeğini doldurmayacak yüzünden sorunlar büyütülüp karakola 

başvurabiliyor. Hatta boşanmaya kadar varıyor.     Sadece şiddet uygulayan ve şiddet 

mağduru tarafla değil kurumsal anlamda savcılar ve polislerde bu olaylara iyi hazırlanmalı ve 

bu konular hakkında iyi eğitilmeli. Avukatlar aile kurumunun korunmasına yönelik çaba 

göstermeli. Malesef bu konularda aile kurumunun korunmasında çok maddi amaçlar ve 

çıkarlar gözetiliyor.     Sonuç olarak sorunları şiddetle halletmemek lazım. Bu sorunlara aile 

içi sorunlar ve aile içi şiddet de dahil. Toplum olarak her sorunu şiddete başvurarak çözmeye 

çalışıyoruz. Bu sorunları halletmek için hemen sorunlar baş göstermeden bu konularda 

bilinçlenmek ve yine bu konularda kendimizi eğitmemiz gerekiyor. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığımız araştırma sonucunda genel bir değerlendirme yapacak olursak,    bu çalışmanın 

sonucunda en dikkat çekici noktalardan biri; çoğunlukla konuştuğumuz kişiler şiddetin 

olmaması gerektiğini ve sebepleri hakkında hemfikir olmakla birlikte şiddetin çözümü 

hakkında insanlarda net bir fikrin olmadığı belli oluyor.     Şiddet ve şiddetin sınırları 

hakkında insanların kafasında bir çok soru işareti bulunmaktadır. Şöyle ki şiddetin hiç 

olmaması gerektiğini düşünenler, şiddeti ara sıra olması gerektiğini ve bu tür şiddetin her 

ailede olduğunu düşünenler var. Bunların yanında şiddetin olmazsa olmaz olduğunu, 

kadınların şiddeti hakkettiğini düşünenler de var.     Kanunlar hakkında genel anlamda 

insanlar bilgi sahibi değil. Çıkarılan kanunların şiddeti önleyecek yeterlilikte olmadığını 



düşünmekteler. Kanunlar hakkında genel anlamda bildikleri iki kavram var:Sığınma evleri ve 

evden uzaklaştırma cezası.    Şiddetin sebepleri hakkında insanlar en önemli sebep olarak 

ekonomik yetersizlikleri, ondan sonra da eğitimsizliği gösteriyorlar.Ayrıca bunun yanında 

kültürel farklılıklar, kadının toplum içindeki statüsüne ilişkin ön kabuller ve toplumsal 

cinsiyet ön plana çıkmaktadır.İnsanlar genelde kadına toplum içerisinde bazı rollerin 

biçildiğini ve kadının bu rollere göre hareket etmediğinde de şiddetle karşı karşıya kaldığını 

ifade etmekteler.     

“Kadınla erkeğin arasına girilmez, aile içinde olanlar aile içinde kalır,erkek hem döver hem 

sever…” gibi anlayışlar şiddeti meşrulaştırmaktadır. Şöyle ki, şiddete uğrayan kadın eşini 

şikayet ettiğinde ya da boşanmak istediğinde toplum tarafından dışlanmakta.Ayrıca eşi 

tarafından da şiddet görüp,bir tarafa itilmekte.     Ayrıca insanlar çıkarılan kanunlar hakkında 

fazla bilgi sahibi değiller ve çıkarılan kanunların şiddeti önlemeye yetmediğini 

düşünmekteler. Kanunları sadece kanunları okuyup ve anlayanların bildiğini 

söylemekteler.Kanunları çıkarmakla işin bitmediğini, bunların uygulanması için bütün ülkede 

bir altyapının olması gerektiğini düşünüyorlar.Bunun yanında şiddet uygulamaya karar vermiş 

bir bireyi hiçbir kanun ve cezai müeyyidenin durduramayacağını düşünüyorlar.Bunları 

engellemek için kanunlar olmaz.Eğitimin burada temel faktör olarak yer alması gerektiğini 

ifade ediyorlar.       Ayrıca şikayet ettikleri başka bir konu ise şiddetin ve şiddet 

uygulayanların çok fazla ön plana çıkarıldıklarına dair oluyor. Çünkü Türkiye'deki  bütün 

aileleri düşündüğümüzde şiddet uygulayanlar, uygulamayanlara oranla çok daha azdır. 

Bunların ön plana çıkarılmadığını düşünmekteler. Bunun yanında  yabancı ülkelerde de en 

Türkiye'deki kadar şiddet olduğunu,şiddetin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını 

düşünüyorlar.              


