




Kadına yönelik şiddetin günümüzde dehşet 
uyandırıcı boyutlara ulaşmasının sebebi, 
kadın düşmanı politikalardaki ısrardır. Kadın 
haklarını savunan kurumlara yönelik saldırılar, 
sürekli üretilen cinsiyetçi dil ve eril yargının 
cezasızlık politikası kadına şiddetin artmasının 
başlıca nedenlerindendir. İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede 
etkili yasal kazanımların, algı yaratılıp aile 
düşmanı gibi hedef gösterilmesi ise failleri 
cesaretlendirmektedir. 

EMEĞİMİZ İÇİN!
Son yirmi yıla damgasını vuran eril zihniyet; 
toplumu, toplumsal yaşamı kendi yararına 
kapitalizmin çıkarlarına göre yeniden dizayn 
ederken kamuyu da talan etmiştir. Bu sistemde 
en çok hak kaybına uğrayan kadınlardır. Tarihsel 
olarak ev işleri ile iş hayatı arasına sıkıştırılan, 
eril bakış açısıyla mücadele etmek durumunda 
bırakılan kadınlara bir de performans baskısı, 
esnek-güvencesiz çalışma gibi insan onuruyla 
bağdaşmayan yükler bindirilmiştir. Sosyal 
devlet ilkesinden iyiden iyiye uzaklaşılmıştır.
Kadınlar olarak sistemin bu halini elbette 
ki kabul etmiyoruz. Bizler kadınlara yönelik 
eşitlikçi politikaların üretilmesinin gerekliliğine 
inanıyoruz. Ve iş yerlerinde ayrımcılığa karşı 
yasalar konulması, iş güvencesi ve ücret eşitliği 
sağlanması için mücadelemizi sürdürmeye 
devam etme sözü veriyoruz.

Yaşamımızın işsizlik, yoksulluk, baskıcı ve gerici-
muhafazakar uygulamalarla koyu karanlığa 
mahkum edilmek istenmesine karşı, laik 
yaşamı ortadan kaldırmaya yönelik adımlara 
karşı, iş yerlerimizde uygulanan mobbing 

ve tacize karşı, müjde gibi sunulan ancak 
kadınları eve hapsetmeyi hedefleyen esnek, 
güvencesiz, yarım gün, kayıt dışı çalışmaya 
karşı; biz kadınlar, hayatın her alanında bize ait 
olanı geri alacak, laik, demokratik ve cinsiyet 
özgürlükçü bir anlayışı temel kılacağız. Eril 
sisteme karşı işyerlerimizden alanlara taşan 
kahkahalarımızla; birlikte, omuz omuza 
mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

HER YERDE DİRENİYORUZ!
Türkiye’de bunlar yaşanırken, hemen yanı 
başımızda İran’da, molla rejiminin kadınlara 
dayattığı örtünme kurallarına uygun 
giyinmediği için gözaltına alındıktan sonra 
işkenceyle katledilen 22 yaşındaki Mahsa 
Jîna Amini için, başta İran olmak üzere tüm 
dünyada, kadınlar öncülüğünde protestolar 
düzenleniyor.  Son iki aydır İran’da kadınlar 
sokakları terk etmiyor, saçlarını kesiyor, rejimin 
zorunlu kıldığı hicapları yakıyor; emekçiler greve 
gidiyor, saldırılar karşısında cezaevlerinden 
direniş sesleri yükseliyor, öğrenciler ders 
boykotları yapıyor. Tüm toplumsal kesimler 
kadınlar öncülüğünde, bulundukları her yeri 
eylem alanına çeviriyor, molla rejiminin halkları 
karşı karşıya getiren ayrıştırıcı söylemlerini 
reddediyor. Rejimin her türlü tehdit ve 
saldırılarına rağmen halklar, kadınlar, emekçiler 
direnişi yaymaya ve sürdürmeye devam ediyor.

Kadınlar son bir kaç yıldır baskı ve saldırı 
ile karşılaştıkları her yeri direnişin adresine 
dönüştürdüler. Evde, sokakta, sendikalar ve 
derneklerde, mecliste cinsiyet eşitliğine dönük 
her türlü saldırının karşısında büyük bir direniş 
emeği ile kararlılıkla durdular.



Sevgili Kadınlar!  Birçoğumuzun maalesef 
maruz kaldığı Şiddet nedir, Şiddet türleri 
nelerdir ve Şiddetten Korunma Yollarına 
Birlikte Göz atalım!

Fiziksel şiddet: Bedensel güç veya üstünlük, 
bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak veya 
cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fiziksel 
şiddet” söz konusudur. Bu şiddet biçimi, fiziksel 
üstünlük kurarak, bedene temas ederek ya da 
eşya kullanarak uygulanan şiddet biçimi olarak 
tanımlanır. 

Psikolojik şiddet: Duygusal güç veya ihtiyaçlar, 
kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük 
düşürmek, aşağılamak ya da cezalandırmak 
amacıyla şiddet aracı olarak kullanılıyorsa 
“psikolojik şiddet” söz konusudur. Fiziksel 
şiddetin aksine psikolojik şiddeti tarif etmek 
daha zordur.

Psikolojik şiddet biçimlerinin bir kısmını 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Duygusal ihtiyaçların (sevgi, ilgi, destek, 
değer vb.) kontrol sağlamak için keyfi şekilde 
karşılanması veya karşılanmaması,
İstediklerini yaptırmak için cezalandırıcı, küçük 
düşürücü, yaralayıcı, tehdit edici davranış ve 
tutumlar sergilemek,
Duygu sömürüsü yapmak, suçlu hissettirmek, 
utandırmak, küsmek, surat asmak, alay etmek, 
küfür ve hakaret etmek,
Kıskançlık adı altında, nerede, ne zaman, 
kiminle ne yaptığını, ne giydiğini sorgulamak, 
“Bu elbiseyle dışarı çıkamazsın” gibi baskıcı 
ya da “Kendi iyiliğin için onunla görüşmeni 
istemiyorum” gibi karşı tarafı düşündüğünü ifade 
eden sözler ve davranışlarla denetlemek, sosyal 
ilişkilerini kontrol altında tutmaya çalışmak,

Beceri ve yetilerini küçümsemek, karar 
mekanizmalarına dahil etmemek, bireysel 
haklarını yok saymak, yaptıklarını sürekli 
eleştirmek ve kendisini akılsız, aciz, yetersiz, 
beceriksiz, zayıf, muhtaç ve bağımlı 
hissettirmek,
Yalnızlaştırmak; ailesi veya arkadaşları başta 
olmak üzere yakınlarından fiziksel veya 
duygusal olarak uzaklaştırmaya çalışmak, 
maddi ve manevi destek alabileceği bütün 
kişiler ve kuruluşlarla arasını bozmak ve 
bunlara ulaşımını engellemek; sevilmediğini, 
istenmediğini söylemek,
Hasta, sorunlu ya da deli olduğunu 
hissettirmek,
Kişiliği, fiziksel görüntüsü, ailesi vb. ile ilgili 
hakaret etmek,
Gerçekleştirilmesi imkansız taleplerde 
bulunmak, yerine getirildiğinde ise talepleri 
değiştirmek,
Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne istediğini, 
onun için neyin iyi olduğunu kadın adına 
tanımlamak, onun adına kararlar almak,



Kadının sahip olduğu evcil hayvanlara, kadını 
cezalandırmak ve kontrol etmek amacıyla 
şiddet uygulamak,
Çocukları suçlu hissettirmek için kullanmak, 
çocukların kaçırılacağı, gösterilmeyeceği, 
elinden alınacağına ilişkin tehditler savurmak; 
çocuklara şiddet uygulamak.

Psikolojik şiddetin olduğu her ilişkide fiziksel 
şiddet olmayabilir ancak, fiziksel şiddetin 
olduğu her ilişkide psikolojik şiddetin bazı 
öğeleri bulunur. Psikolojik şiddet sıklıkla fiziksel 
şiddetten önce başlar ve tecridin eşlik ettiği 
yoğun psikolojik şiddet, fiziksel şiddetin uyarıcısı 
olabilir.

Cinsel şiddet: Cinselliğin, kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, 
cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak 
kullanılmasına “cinsel şiddet” denir. Kadınlar, 
sıklıkla fiziksel şiddet sonrası cinsel şiddete 
maruz kalırlar. Ancak utandıkları ve kendilerini 
suçlu hissettikleri için çoğu kez cinsel şiddeti 
açıklayamazlar. Bu yüzden, evlilik içinde ve 
dışında cinsel şiddet çok yaygın olmasına 
rağmen, yapılan araştırmalarda cinsel şiddet 
oranının diğer şiddet biçimlerine göre daha 
düşük olduğu görülür. Tecavüz etmek, 
cinsel ilişkiye zorlamak, istemediği cinsel 
pozisyonlara zorlamak, “Hayır” dendiğini 
duymazdan gelmek, ilişkiye zorlamak, 
istemediği şekillerde, istemediği 
zamanlarda cinsel ilişkiye zorlamak, 
cinselliği bir ceza/ödül yöntemi 
olarak kullanmak, başka kişilerle 
cinsel ilişkiye girmeye zorlamak, seks 
işçiliğine zorlamak, başka kişilerle 
cinsel ilişkiye girerken seyretmeye veya 
seyredilmeye zorlamak, cinsel ilişki için 
tehdit, korkutma ve fiziksel yolla taciz 
etmek, teşhircilik yapmak, pornografik 

görüntüler izlemeye zorlamak, sürekli takip 
ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla 
cinsel içerikli materyaller ya da konuşmalarla 
rahatsız etmek, onay almadan çıplak cinsellik 
içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli 
görüntüleri yaymak ve yaymakla tehdit etmek, 
kadın bedenini ve cinselliğini aşağılayacak 
şekilde konuşmak yaygın görülen cinsel şiddet 
biçimleridir.

Ekonomik şiddet: Maddi güç ve üstünlük, 
bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, 
cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa 
“ekonomik şiddet” söz konusudur. En yaygın 



ekonomik şiddet biçimleri arasında, kadının 
çalışmasına, meslek edinmesine, okulu ya da 
kursu bitirmesine veya işinde yükselmesine 
engel olmak, gelir ve birikimine el koymak, 
borçlandırmak, para biriktirmesine, hesap 
açmasına ve yatırım yapmasına engel 
olmak, oldukça düşük miktar harçlıklarla 
günlük yaşamını sürdürmesini istemek ve bu 
olmadığında ise fiziksel ya da psikolojik şiddet 
uygulamak, para için yalvartmak, kadının maddi 
gelirini sömürmek, maddi ihtiyaçlarını kadını 
denetlemek adına keyfi ve tutarsız bir şekilde 
karşılamak yer alır.

Dijital şiddet: Teknolojik araçlar, kadını 
kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, 
aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa 
dijital şiddet söz konusudur. Son 10 yılda sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla yaygınlaşan, dijital 
ortamda 7/24 gözetlenme ve takip edilmeyi içeren 
şiddet biçimleri, “yeni kuşak şiddet” olarak da 
adlandırılmaktadır. Dijital şiddet biçimlerinin bir 
kısmını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Cep telefonuna sürekli mesaj göndermek ya da 
kadının mesaj göndermesini istemek,
Israrlı bir şekilde cep telefonundan aramak,
Akıllı telefon uygulamalarını kullanarak kadını 
takip etmek ve denetlemek,
İletişim bilgilerini (telefon numarası, mail adresi, 
sosyal medya hesaplarını), ona sormadan başka 
kişilere vermek ve bu kişilerin de kadına rahatsız 
edici mesajlar ve görüntüler göndermesini 
istemek,
Çıplak fotoğraflarını çekmek veya çekmekle 
tehdit etmek, gizli kamera ile kayıt almak, 
bu kayıtları internet üzerinden yaymak veya 
yaymakla tehdit etmek,
Sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurarak, 
kadının kimlik bilgilerini almak, sonra da bu 

ilişkiyi sömürmek, 
Sosyal medya hesaplarını karıştırmak ve buradaki 
bilgilerle kadını denetlemek, tehdit etmek,
Sosyal medyada kadını küçük düşüren, hakaret 
ve nefret içeren paylaşımlarda, yorumlarda 
bulunmak.

Flört şiddeti: Çok sayıda ergen ve genç 
kadın, yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından 
şiddete maruz kaldığı halde çoğunlukla 
yaşadıklarını anlamakta, anlamlandırmakta ve 
şiddetin belirtilerini tanımakta zorluk çekiyor. 
Flört şiddeti, korkutucu ve kafa karıştırıcı bir 
deneyimdir. İki kişinin birbirini “çift” olarak 
tanımlamasının ardından erkeğin, genç 
kadını kontrol etmeyi, denetlemeyi “hak” 
olarak görmesi, onun adına kararları vermek 
istemesiyle başlar.

Bu dönemde, kadının eski erkek arkadaşında 
da artan tehdit ve şiddet söz konusu olabilir. 
Geleneksel bakış açısı, genç kadınların sıklıkla 
kendilerini erkek arkadaşlarına itaat etmek 
ve onların dediklerini yapmak zorunda 
hissetmesine neden olur. Bu durum, diğer sosyal 
aktivitelerden ve arkadaşlardan vazgeçmesine, 
erkeğe öncelik vermesine ve ciddi bir yalıtıma yol 
açar. Kimi arkadaş gruplarında “mutlaka kız veya 
erkek arkadaşın olmalı” baskısının yaşandığı, 
ergen ve genç kadınların terk edilme korkusu 
nedeniyle erkek arkadaşlarının şiddetine boyun 
eğdikleri görülür.

Bazı durumlarda da aile ya da çevre baskısı 
nedeniyle “erkek arkadaşın” varlığının 
saklanması gerekir. Ergen ve genç kadın, 
yaşadığı şiddeti açıklayacak kişi ve ortam 
bulmakta zorluk çeker, yaşadıkları karşısında ne 
düşüneceğini, ne hissedeceğini bilemez. Flört 
şiddeti, yetişkinlikte yaşanan şiddetin uyarısı 
niteliğindedir.



Israrlı takip: Kadının kendisini güvende 
hissetmesini engelleyen, şiddete uğrama 
korkusuna ve endişeye yol açan, kasıtlı bir biçimde 
tekrarlanan, tehditkâr tutum ve davranışlardır.

Takip etmek, yoluna çıkmak, korkutmak, 
telefonla veya teknolojik araçlarla rahatsız 
etmek,
Kadına ait görsel ya da yazılı bir materyali 
yaymak,
İnternette dolaşımını, ziyaret ettiği siteleri, 
sosyal medya hesaplarını, elektronik posta, 
kısa mesaj ve diğer yollarla yaptığı haberleşme 
trafiğini ve iletişimini gözetim altına almak,
Kadının evine ya da işyerine gizlice girmek, 
huzursuz etmek, “rahat bırak” uyarılarına 
aldırmadan ısrarla peşinden gitmek,
Toplum içinde küçük düşürmek,
Sürekli hediye ya da çiçek almak veya 
göndermek,
Eski sevgilinin arkadaş çevresiyle iletişim 
kurmak ve bilgi almaya çalışmak gibi 
davranışlar en sık karşılaşılan ısrarlı takip 
biçimleridir.

DESTEK YOLLARI

Alo 183 ASPB Kadın Çocuk Ve Sosyal Destek 
Hattı. İşitme Engelliler İçin 0 549 381 03 81 (Hafta 
İçi 08.00- 24.00, Hafta Sonu 08.00-17.00) 

155 Polis İmdat 

156 Alo Jandarma 

ALO 157 İnsan Ticareti 
Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 
(0212) 656 96 96 ve (0549) 656 96 96

ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri)
Barolar 
Belediyelerin Danışma Merkezleri 
Kadın Örgütleri 
Hukuki Danışmanlık ve/veya Sığınak Yardımı 
Sağlayan Kadın Kuruluşları 

*** Acil haller hariç ̧ilk etapta ŞÖNİM’e başvuru 
tercih edilmelidir. Ayrıca kadın kuruluşlarına, 
kadına yönelik şiddetle mücadele eden 
kadın örgütlerine gitmek, bütün süreçlerde 
dayanışma ve doğru bilgilendirme açısından 
tercih edilecek bir yöntem olmalıdır.

duR
Alo 183 ASPB 



Kadın Emekçileri Haber-Sen’de Örgütlenmeye 
Çağırıyoruz… Çünkü;

İş yerinde, sokakta, evde kadına yönelik şiddet, taciz, 
tecavüz ve mobbingin son bulması için düzenlemeler 
yapılmasını, 

Kadın istihdamında esnek-güvencesiz, kayıt dışı 
çalışma ve taşeron çalışmaya son verilmesini, 

İş başı ve hizmet içi eğitimlerde toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve ayrımcılığın önemli bir başlık olarak yer 
almasını, 

Kadınlarla birlikte politikalar üretecek ‘’Kadın 
Bakanlığı’’ kurulmasını, 

Ekonomik krizle birlikte artan iş yüküne, yoksulluğa, 
kadına yönelik şiddete karşı etkin ve acil tedbirlerin 
alınmasını, 

Çocuk bakımından doğan tüm izin haklarının ‘’annelik 
izni’’ değil, ‘’ebeveyn izni’’ olarak düzenlenmesini, 

Merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas 
alınmasını, 

Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara ve kadın 
kazanımlarına yönelik saldırıların son bulmasını,

6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak 

üzere yaşam hakkımızı güvenceye alan yasaların 
kaldırılmasını değil, etkin biçimde uygulanmasını, 

Kadınları ölüme, taciz-tecavüz ve istismara açık hale 
getiren ikiyüzlü politikalara son verilerek bir an önce 
şiddetin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını

Tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, 
ücretsiz kreş, 7/24 bakım evleri ve emzirme odalarının 
kurulmasını,

Ücretlerimizin insanca yaşayacak şekilde, emekli 
olduktan sonra da hayatımızı sürdürecek seviyeye 
çıkartılmasını,

Toplu iş sözleşmelerinde kadınlar olarak tarafız 
ve taleplerimizin dikkate alındığı sözleşmelerin 
yapılmasını,

İşyerlerimizde taciz, şiddet ve mobbingin son bulması 
için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, buna ilişkin ILO 
190 sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin 
imzalanmasını,

İş yerindeki cinsiyet ayrımcı ve her türlü ayrımcı 
politikaların son bulmasını,

İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanmasını,

Sendikal yaşama ilişkin kısıtlamaların, örgütlenme 
önündeki engellerin kaldırılmasını,

TALEP EDİYORUZ!
DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE, YENİ HAYATI ÖRMEYE 

TÜM KADINLARI, EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ.
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN HABER-SEN!


