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Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet 
Haberlerinin İncelenmesi

Investigation of Violence Against Women in the Newspapers
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Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZ

Bu çalışma, medyada yayınlanan kadına yönelik şiddet 
haberlerini incelemek amacıyla retrospektif olarak yapıl-
mıştır. Taramalar 4-10 Ocak 2017 tarihleri arasında inter-
net aracılığıyla yapılmıştır. 01.01.2013 ile 31.12.2016 
tarihleri arasında yayımlanan haftalık tirajı 100.000’in 
üzerinde olan 14 gazete Google arama motoru ile incelen-
miştir. Bu gazetelerden arşivlerine internet aracılığı ile 
ulaşılabilen ve erişimi ücretsiz olan 10 gazetede “kadına 
şiddet”, “kadın cinayeti”, “namus ve töre cinayeti”, “eş 
şiddeti”, “kadın kurban” anahtar sözcükleri kullanılarak 
tarama yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 949 gazete 
haberinden 770 kadına yönelik şiddet haberi çalışmanın 
evrenini oluşturmuştur. İncelenen 770 haberden 179’u 
kadına yönelik şiddet ile ilişkili olmaması, 143’ünün aynı 
haber olması, 121 haber, şiddeti uygulayan ve şiddet mağ-
duru kadın ile ilgili sosyodemografik verilere yer verilme-
miş olması ve 18 haberin incelenen tarihlerden önce ger-
çekleşmiş olması nedeni ile çıkartılmış olup, örneklemi 478 
kadına yönelik şiddet haberi oluşturmuştur. Araştırmanın 
verileri “Veri Çekme Formu” kullanılarak toplanmış ve 
tanımlayıcı istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir 
Yayımlanan haberlerde yer alan şiddet uygulanan 478 
kadının yaş ortalaması 29.36±14.8 olup, %56,3’ü evlidir. 
Kadınların %49,8’inin eşleri tarafından şiddete uğradıkla-
rı, %88,5’inin fiziksel şiddete maruz kaldıkları, en fazla 
haberin %25,9 oranında Marmara bölgesinde ve en çok 
haberin %42,1 oranında 2016 yılında yayımlandığı, 2013-
2016 yılları arasında şiddet sonucunda kadınların %62,6 
(n=299)’sının hayatını kaybetmiş olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kadın, şiddet, gazete haberi

ABSTRACT

This study was conducted retrospectively in order to inves-
tigate the news of violence against women published in the 
media. Data were collected via internet from 4-10 January 
2017. From January 4 to 10, 2017. A total of 14 newspa-
pers published within the time interval between 01.01.2013 
and 31.12.2016 with over 100.000 weekly circulation were 
screened using Google search engine. Ten newspapers 
whose archives can be accessed free of charge were scree-
ned by using the keywords “violence against women”, 
“women murder”, “honor and moral murder”, “husband 
violence”, “woman victim” keywords. As a result of the 
search, 770 of the 949 newspaper reports have created the 
universe of working violence against women. Among 770 
news items 179 of them were not related to violence against 
women, 143 were the same news, 121 news with missing 
sociodemographic data on offenders and female victims of 
violence and 18 acts of violence against women which had 
happened before the above-mentioned dates were excluded 
from the study. The sample of the study consisted of 478 
reports of violence against women. The data of the study 
were collected via “Data Collection Form” and evaluated 
with descriptive statistical analyses. The mean age of the 
478 women who were subjected to violence in the published 
news was 29.36±14.8 years, and 56.3% of them were mar-
ried. While 49.8% of the women were subjected to sexual 
violence by their husbands, and 88.5% of them to physical 
violence. Acts of violence against women were most frequ-
ently reported in Marmara Region (25.9%) and in the year 
of 2016 (42.1%). As a result of violence between 2013 and 
2016 years, 62.6% (n=299) of women lost their lives.
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GİRİŞ

*Bir elbisede güve ürer, bir kadında da kötülük. 
Vaiz (Eski Ahit )
*İyi gitmeyen ne varsa, hepsinden kadın sorumlu, 
ne zaman olursa olsun, her şeyde ilk o suçlu… (Fu 
Hsuan (MS 217-278). 
*Erkekler kadınlardan gerçekten neden korktukla-
rını bilmedikleri için korkarlar. 
(Jean Cournut)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddeti; kendisine, bir 
başka bireye, bir grup veya topluma karşı yaralanma, 
ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu ya da yok-
sunlukla sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı olan 
güç, zorlama, tehdit ya da eylemin kasıtlı olarak kul-
lanılması olarak tanımlamaktadır (1). Tarih boyunca 
var olan şiddet bireysel ve toplumsal birçok bileşeni 
olan karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
şiddetin tanımını yapmak kolay değildir (2). Şiddeti 
yalnızca ‘‘fiziksel zarar’’ ile açıklamak yetersiz olup, 
bireyde ruhsal anlamda ya da toplumsal boyutta 
değişken sürelerde, hatta kalıcı etkileri olan çok 
boyutlu bir kavram olarak ele almak gereklidir (3). 
DSÖ’nün yılda 1.6 milyondan fazla sayıda insanın 
şiddet yüzünden yaşamını kaybettiğine ilişkin raporu 
tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir (4).

Her toplumda her dönemde var olan şiddet en sık 
kadınlara uygulanmaktadır. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet, mücadele 
edilmesi gereken önemli bir toplumsal sorundur (5). 
Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına daya-
nan bir insan hakları ihlalidir (6). Kadının birlikte 
olduğu kişi özellikle de eşi tarafından istismar edil-
mesinin en sık görülen şiddet türü olduğu her toplum-
da bilinmesine rağmen, bu konu aile içinde çözülme-
si gereken kişisel bir sorun olarak ele alınmıştır (7).

Aile içinde herhangi bir şiddet geçmişi olmasa da 
çeşitli şekillerde şiddete tanık olunmaktadır. Yazılı/
görsel basın ve sosyal medya gibi kitle iletişim araç-
ları vasıtasıyla şiddet olaylarından haberdar olun-
makla birlikte, haber değeri taşımadığı düşünülen ya 
da bildirilmeyen pek çok şiddet olayının yaşandığı da 
tahmin edilmektedir. Gazetelerde “3. sayfa haberleri” 
olarak belirtilen taciz, tecavüz, dayak, namus cinaye-
ti adı altında birçok kadın şiddet davranışıyla karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet önemli 
bir sağlık ve insan hakları sorunudur. DSÖ’ye bağlı 
bulunan WHD (Women’s Health and Development 
Unit/Kadın Sağlık ve Gelişim Departmanı) (8) tara-
fından dünyada kadın nüfusunun en az 1/5’nin bir 
erkek ya da erkekler tarafından birkaç kez fiziksel 
ya da cinsel olarak istismar edildiği bildirilmektedir. 
1993 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun “Kadına 
Karşı Ayrımcılığın Yok Edilmesi” deklerasyonunda, 
kadına yönelik şiddet, ‘‘kadına, gerek özel gerek 
toplumsal yaşamda baskı ya da özgürlüğün keyfi 
kısıtlanması gibi tehdit davranışları içeren fiziksel, 
cinsel ya da psikolojik olarak zarar ya da acı çektir-
mekle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası herhan-
gi bir cinsiyet odaklı eylem’’ olarak tanımlanmakta-
dır (8). Şiddet davranışı kendine yönelik şiddet, 
kişilerarası şiddet ve toplu şiddet olarak üç gruba 
ayrılmaktadır. Kadınlar bu üç şiddet davranışını da 
deneyimlemekle birlikte, başka bir kişi ya da bir 
grup tarafından kadına uygulanan kişiler arası şid-
det kadına yönelik şiddet türleri içinde en evrensel 
olanıdır ve tüm toplumlarda rastlanmaktadır (9). 
Cinsiyet rolleri nedeniyle kadınlar, yalnızca kocası 
ya da partneri gibi yakın çevresindeki bireyler tara-
fından değil, tanıdığı ya da tanımadığı diğer erkek-
ler ve hatta ailedeki diğer kadınlar tarafından şidde-
te maruz kalabilmektedir (10). Özellikle ataerkil top-
lumlarda aile içinde karar mekanizmasının erkek 
olmasının normalize edilmesi, şiddetin ortaya çık-
masında önemli risklerden biri olduğu söylenebilir 
(11). Kadınların sosyoekonomik-kültürel ve psikolo-
jik anlamda şiddete karşı donanımlı olmaması ve 
normalize etmesi çoğu kez fiziksel şiddet dışında 
duygusal, ekonomik ve sosyal çevreden soyutlanma 
gibi şiddet türlerini yaşadığının farkına varmaması-
na neden olmaktadır (12). Şiddet, kadını birçok 
durumla karşı karşıya bırakabilir. Bunlar; öz kıyım, 
kadın cinayetleri, ölümler, iş yaşamının olumsuz 
etkilenmesi veya sona erdirilmesi ve kadının (dola-
yısıyla ailesini ve özellikle çocukları) ekonomik 
bağımsızlığını kaybetmesi olarak sıralanabilir (13).

Kadına yönelik şiddet, kadına zorla bir şey yaptırma 
ya da bir şey yapmaktan alıkoyma amacıyla, kadı-
nın iradesi dışında gerçekleşen fiziksel zarar verici 
eylemleri, vurma, bir araçla vücuduna zarar verme, 
tokat atma, kolunu bükerek acıtmak, tekmeleme, 
saçını çekme gibi eylemleri içeren fiziksel şiddet (2), 
toplum tarafından kabul edilmeyen uygunsuz şehvet 
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arzularının etkisi altında, cinsel doyum elde etme 
amacıyla yapılan tek taraflı, çarpık ve bencil insan 
eylemleri olan cinsel ilişkiye, aşağılayıcı ve utanç 
verici cinsel eylemlere zorlamayı içeren cinsel şid-
det (14), kırıcı bir dil olmanın ötesinde, baskı, alay 
etme ya da ilişkideki bilgilerin kötüye kullanımı, 
tehdit etme, kişisel eşyalara amaçlı olarak zarar 
verme, telefon kullanımını sınırlama, başkalarıyla 
olan aktiviteleri kısıtlama, tehdit edici davranışlara 
kalkışma, ilişkiyi bitirmekle tehdit etme gibi partne-
re hükmetme anlamına gelen kişilerin davranışları 
ve konuşmaları ile karşısındaki kişiyi korkutma, 
sindirmesi, cezalandırması ve kontrol etmesi anla-
mına gelen duygusal/sözel şiddet türlerini içermek-
tedir (15-17).

Küresel olarak önemli bir konu olmaya devam eden 
kadına yönelik şiddet, Türkiye’de de önemli sosyal 
bir sorundur. Dünya üzerinde tüm kadınlar ülke, 
etnik köken, sınıf, din, ekonomik ve/veya sosyal 
statü gözetilmeksizin, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddete maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. T.C. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğünün (18) Türkiye’de kadına yönelik 
aile içi şiddet araştırması, kadınların %36’sının 
fiziksel şiddete, %12’sinin cinsel şiddete maruz kal-
dığını belirtirken, kadınların %38’inin iki şiddet 
biçiminden en az birine maruz kalmasının çoğun-
lukla cinsel şiddetin fiziksel şiddet ile bir arada 
yaşadığını belirtmektedir. Altınay ve Arat’ın (19) 

çalışmasında, kadınların %34’ü en az bir kez fizik-
sel şiddete maruz kaldıkları, doğu örnekleminde ise 
bu oranların %61 ve %39 olduğu belirlenmiştir. 
Aynı çalışmada, kadınlara gelir getiren bir işte çalış-
mak isterlerse eşlerinin engelleyip engellemeyeceği 
sorulmuş, kadınların %36’sı “evet engeller” yanıtını 
vermiş, doğu örnekleminde ise bu oranın %52’ye 
çıktığı bulunmuştur. Yanık ve arkadaşları (10) yaptığı 
çalışmada, okuma yazma bilmeyenlerin %77.8’inin, 
ilköğretim mezunlarının %51.1’inin, lise ve dengi 
okul mezunlarının %41’inin, önlisans mezunlarının 
%35.1’inin, lisans mezunlarının %29.3’ünün, yük-
sek lisans ve üstü mezunların %15.8’inin şiddete 
maruz kaldığı bulunmuştur. Efe ve Ayaz (20) çalışma-
larında, kadının erkeğin sözünü dinlemediği ve 
erkeğin sinirlendiği durumlarda şiddete daha sık 
maruz kalındığını ve kadınların %43.2’ sinin eşe 
ihanet durumunda şiddeti haklı gördüklerini belirle-
mişlerdir. Güler ve arkadaşları (21) yaptıkları çalış-

mada, aile içi şiddeti artıran olayların başında sıra-
sıyla ekonomik yetersizlikler (%55.5), anlaşmazlık 
(%50.3) ve alkol kullanımı (%12.3) olduğunu bul-
muşlardır. Kocacık ve Çağlayandereli (22) gelir düze-
yinin düşük olduğu ailelerde şiddetin daha çok 
görüldüğünü, geçmişinde sevgisizlik, güven eksikli-
ği ve engellenme durumları ile karşılaşan kocaların 
daha çok şiddet uyguladıklarını bulmuşlardır. 
Kılıççıoğlu ve arkadaşlarının (23) çalışmasında, 
kadınların %86,5’inin maruz kaldıkları şiddet nede-
niyle eve gitmeye korktuğu, %92,3’ünün son bir 
yılda maruz kaldıkları şiddetin düzeyinin arttığı 
belirtilmiştir. Pakiş ve arkadaşları (24) kadınların 
%11.2’sinin şiddete maruz kalma ile ilgili kanuni 
hakkı olduğunu bilmediğini, %38.8’inin kanuni 
haklarını medya aracılığı ile %28.6’sının internet 
aracılığı ile, %6.1’i ise kitaptan öğrendiğini bulmuş-
lardır.

Medya, düşüncelerin, davranışların, değer yargıları-
nın oluşmasında, toplumun kültürel ve sosyal yapısı-
nın belirlemesinde en güçlü araçlardan biri olmakla 
birlikte, eleştirel medya çalışmalarında, toplumun 
şiddete dayalı davranışı teşvik ettiği ve bu davranışın 
sürekli o toplumda, temel iletişim sistemi olan tele-
vizyon başta gelmek üzere, temsil edilip sunulduğu 
ileri sürülmekte, kadına yönelik şiddetin medya tara-
fından kışkırtıldığı ya da körüklendiği meselesine 
odaklanılması ise, nispeten daha yeni ve önemli bir 
olgudur (25,26).

Bu bilgilerin ışığı altında bu makalede gazetelerde 
yer alan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelen-
mesi ve medyanın bu konudaki öneminin tartışılması 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ YÖNTEM

Araştırma Tipi 

Gazetelerde yayınlanan kadına yönelik şiddet haber-
lerini incelemek amacıyla yürütülen bu araştırma, 
retrospektif tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bu araştırma için taramalar, 4-10 Ocak 2017 tarih-
leri arasında internet aracılığıyla yapılmıştır. 
01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında yayım-
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lanan haftalık tirajı 100.000’in üzerinde olan 14 
gazete Google arama motoru ile incelenmiştir. Bu 
gazetelerden arşivlerine internet aracılığı ile ulaşıla-
bilen ve erişimi ücretsiz olan 10 gazetede (Hürriyet, 
Posta, Sabah, Sözcü, Habertürk, Milliyet, Takvim, 
Türkiye, Vatan, Star); kadına şiddet, kadın cinayeti, 
namus ve töre cinayeti, eş şiddeti, kadın kurban 
anahtar sözcükleri ile tarama yapılmıştır. Yapılan 
tarama sonucunda, 949 gazete haberinden 770 kadı-
na yönelik şiddet haberi çalışmanın evrenini oluş-
turmuştur. İncelenen 770 haberden 179’u kadına 
yönelik şiddet ile ilişkili olmaması, 143’ünün aynı 
haber olması, 121 haber, şiddeti uygulayan ve şiddet 
mağduru kadın ile ilgili sosyodemografik verilere 
yer verilmemiş olması ve 18 haberin incelenen 
tarihlerden önce gerçekleşmiş olması nedeni ile 
çıkartılmış olup, örneklemi 478 kadına yönelik şid-
det haberi oluşturmuştur. 

Veri Toplama Tekniği ve Araçları Veri Çekme 
Formu (VÇF)

Bu araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 
literatür doğrusunda oluşturulan veri çekme formu 
aracılığı ile toplanmıştır. Veri çekme formu şiddet ve 
şiddete uğrayan kadının sosyodemografik özellikleri-
ni içeren 13 sorudan oluşmaktadır.

Çalışmaya Alınma Kriterleri

• Kadına uygulanan şiddet ya da kadın cinayeti 
haberi olması,

• Haberin 01 Ocak 2013-31 Aralık 2016 tarihleri 
arasında yayınlanmış olması,

• Habere konu olan olayın Türkiye’de yaşanmış 
olmasıdır.

Çalışmadan Çıkarılma Kriterleri

• Veri Çekme Formundaki bilgilerin tamamına ula-
şılamaması ve

• Belirlenen tarih aralığından önce gerçekleşmiş 
olayların haberleri olmasıdır.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmaya başlanmadan önce Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu’ndan 
21.06.2016 tarihli 49 no.lu etik kurul izni alınmıştır.

Araştırmanın İstatistiksel Değerlendirilmesi

Çalışmada elde edilen verilerin istatistikleri, bilgisa-
yar ortamında değerlendirilmiştir. Verileri değerlen-
dirirken, sayı ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistiksel 
analizler kullanılmıştır. 

Şekil 1. Haber Seçimi Akış Şeması.

Tirajı 100.000 üzerinde olan gazete
sayısı: 14

İnternet aracılığı ile arşivlerine
ulaşılabilen gazete sayısı: 10

İlk taramada ulaşılan haber sayısı: 
949

Seçilen haber sayısı: 770

Araştırmaya alınan haber sayısı: 
478

179 haber kadına yönelik şiddet ile 
ilişkili değildi.

Araştırmaya dahil edilmeyenler:

143 haber aynı

18 haber incelenen tarihlerden önce
gerçekleşmiş olaylardan yapılan
haberler

121 haberde, şiddeti uygulayan ve
şiddet mağduru kadın ile ilgili
sosyodemografik verilere yer
verilmemişti.
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BULGULAR

Yayımlanan 478 kadına şiddet haberinde yer alan 
kadınların yaş ortalaması 29.36±14.8 (min=12, 
max=92) olup, %56.3’ünün evli olduğu belirlendi. 
Haberlerde şiddet mağduru kadınların %46.8’inin 
25-39 yaş arasında olduğu ve bu yaş aralığının en sık 
şiddet olaylarına rastlanılan yaşlar olduğu belirlendi.
Kadına yönelik şiddete ilişkin yayınlanan haberlerde, 
kadınların en fazla eşleri tarafından şiddete maruz 
bırakıldıkları (%49.8) ikinci sırada ise eski eşlerin 
yer aldığı (%10.5) belirlenmiştir.

İncelenen haberlere göre kadınların %88.5’i fiziksel 
şiddete, %1’i sözel şiddete maruz kalmışken, %5.7’ 
sinin birden fazla şiddet türüne maruz kaldığı belir-
lenmiştir. Kadına yönelik şiddet haberleri bölgelere 
göre incelendiğinde, en fazla haberin %25.9 ile 
Marmara bölgesinde ve en sık haberin de %42.1 ora-

nında 2016 yılında yayımlanmış olduğu belirlenmiş-
tir. Bu haberlere göre, şiddete maruz kalan kadınların 
%62.6’sı yaşamını kaybetmiştir. 

Şiddeti uygulayan kişilerin yaş ortalaması 
29.83±18.63 (min=16, max=95)’tür. Şiddet uygula-
yan erkeklerin %38.9’u 25-39 yaş aralığında olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1).

TARTIŞMA
 
Medya en yaygın kullanılan kitle iletişim araçların-
dan biridir ve toplum üzerinde önemli bir etkisi var-
dır. Bu nedenle özellikle şiddet haberlerinin özendi-
rilmemesi açısından duyarlı olunması önemlidir (27).

Bu çalışmada, 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri 
arasında incelenen haberlerde kadınların çok büyük 
bir çoğunluğunun fiziksel şiddete uğradığı bulun-

Tablo 1. Gazetelerde Yayınlanan Kadına Şiddet Haberlerine İlişkin Veriler.

Şiddete Uğrayan Kadınlar                     

12-17 yaş arası (Ergenlik)
18-24 yaş arası (İlk Yetişkinlik)
25-39 yaş arası (Orta Yetişkinlik)
40-64 yaş arası (İleri Yetişkinlik)
65-74 yaş arası (Genç Yaşlılık)
74-85 yaş arası (İleri Yaşlılık)
85 yaş üzeri (Çok İleri Yaşlılık)
Bilinmiyor

Şiddet Uygulayanlar
12-17 yaş arası (Ergenlik)
18-24 yaş arası (İlk Yetişkinlik)
25-39 yaş arası (Orta Yetişkinlik)
40-64 yaş arası (İleri Yetişkinlik)
65-74 yaş arası (Genç Yaşlılık)
74-85 yaş arası (İleri Yaşlılık)
85 yaş üzeri (Çok İleri Yaşlılık)
Bilinmiyor 

Şiddete Uğrayan Kadınların Medeni Hali
Evli
Bekar
Dini Nikah
Belirtilmemiş

Şiddet Uygulayanların Yakınlık Durumu
Eşi
Eski eşi
Sevgilisi 
Arkadaşı
Komşusu
Kızı
Oğlu
Uzaktan akrabası
Erkek kardeşi
Yabancı
Baba
Nişanlısı

n

14
99
223
87
6
1
2
46

2
43
186
140
5
2
2
98

269
174 
2
33

238
50
72
10
6
3
1
13
8
26
8
2

%

2,9
20,8
46,8
17,9
1,2
0,2
0,4
9,8

0,4
9,2
38,9
28,9
1,0
0,4
0,4
20,8

56,3
36,4
0,4
6,9

49,8
10,5
15,1 
2,1
1

0,6
0,2
2,7
1,7
5,4
1,7
0,4 

Ort.

29,36±14,58

29,83±18,63

*01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Gazetelerde Yayınlanan Kadına Şiddet Haberlerine İlişkin Veriler.

Şiddete Uğrayan Kadınlar  

Eski sevgilisi
Eski nişanlısı
Aile üyeleri
Çalışma arkadaşı/ortağı
Damadı
Kayınpederi
Belirtilmemiş

Şiddet Haberlerinin Bölgelere Göre 
Dağılımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

Şiddet Haberlerinin Yıllara Göre 
Dağılımı

2013 yılı           
2014 yılı
2015 yılı
2016 yılı

Şiddete Uğrayan Kadınların Akıbetleri
Hayatta kalan kadınlar
Yaşamını kaybeden kadınlar

Kadınların Uğradıkları Şiddet Türleri
Fiziksel
Sözel
Cinsel
Fiziksel ve sözel
Fiziksel ve cinsel
Fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik
Fiziksel ve ekonomik

Toplam

n

6
4
9
1
2
1
18

44
21
59
24
124
83
123

67             
77
133
201

179
299

423
5
23
17
7
2
1

478

%

1,3
0,8
1,9
0,2
0,4
0,2  
3,8

9,2
4,4
12,3
5,0
25,9
17,5
25,7

14,0                        
16,1
27,8
42,1

37,4
62,6

88,5
1,0
4,8
3,6
1,5
0,4
0,2
100

Ort.
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muştur. Gökulu ve Hosta (28) Türkiye’de en yüksek 
tiraja sahip üç gazetenin (Posta, Hürriyet ve Sabah) 
toplam 56 cinayet, tecavüz ve 18 dayak haberi yaptı-
ğını, Hürriyet gazetesinin 28 cinayet, 11 tecavüz ve 
12 dayak haberi yaptığını, son olarak Sabah gazetesi-
nin 28 cinayet, 21 tecavüz ve 6 dayak haberi yaptığı-
nı, tüm bu haberlerde kadına yönelik şiddetin tek 
türde olmadığı, şiddetin birçok türünün aynı haber 
içerisinde yer aldığını belirlemişlerdir. Deniz ve 
Özel’in (29) çalışmasında, tecavüz ve şiddete ilişkin üç 
gazetedeki haberlerin %25’inde olay yerinin, 
%24,4’ünde tecavüz/şiddet yönteminin açıkça belir-
tildiği bildirilmiştir. Aynı çalışmada, haber içeriğinde 
“apartmanın merdiven boşluğunda”, “kiralık olan boş 
evde”, “ilaçla uyuttuktan sonra”, “ellerini arkadan 
bağlayıp ters ilişkiye girerek” gibi söylemlerin kulla-
nılmasının suç olgusuna işaret etmekten çok haberin 
pornografik öğeler taşıması ve öyküleştirilmesinin 
toplumda uyarıcı bir etki oluşturabileceği belirtilmiş-
tir (30). İnci (31) yaptığı çalışmada, gazetecilerin namus 
bahanesi ile kadına yönelen şiddeti erkek egemen bir 
söylem/dil kullanarak haberleştirdikleri sonucuna 
ulaşmış, bu tarz söylemlerin ataerkil yapıyı yeniden 
etkin hale getirebileceğini dile getirmiştir. Ünlü ve 
arkadaşları (32) televizyon dizilerinde kadına yönelik 
şiddeti araştırdığı çalışmalarında, incelenen dizilerin 
%97’sinde şiddet belirlemiş, şiddet uygulayanın en 
çok koca, kardeş ve kayınvalide olduğunu, kadınların 
en çok dayak ve tokat gibi fiziksel şiddet türüne 
maruz kaldıklarını belirlemişlerdir. Altun ve arkadaş-
larının (33) aktardığına göre, kadına yönelik şiddet ile 
ilgili pek çok haberin ortak ana vurgusu, medyanın 
şiddete uğrayan kadınları, erkek egemen bir bakış 
açısıyla suçlayarak şiddeti haklılaştırdığı yönündedir. 
Medyanın aynı zamanda kadına yönelik şiddetin top-
lumsal kontrolün sağlanmasında ve eril bakış açısının 
meşrulaştırılarak devamlılığın sağlanmasına katkıda 
bulunduğu belirtilmektedir (34). Kadına yönelik yapı-
lan haberlerde fiziksel şiddete ilişkin magazinel yak-
laşımların bulunması, gereksiz ayrıntılara yer veril-
mesi, şiddetin dramatik hale getirilmesi ya da sıra-
danlaştırılması, şiddetin ataerkil bir tutum olarak 
algılanmasına ve normalleştirilmesine katkı sağlaya-
bileceğini düşündürmektedir.

Çalışmada, incelenen haberlere göre kadınların büyük 
çoğunluğunun şiddet sonucu yaşamını kaybettiği 
bulunmuştur. Köse (35) çalışmasında, kadınları konu 
alan haberlerin büyük çoğunluğunun cinayet, ölüm, 

tecavüz, taciz gibi çeşitli “şiddet” biçimlerine maruz 
kalan kurban ve mağdur kadın öykülerini içerdiğini 
saptamıştır. Yegen (36) kadın cinayet haberlerinin 
sunumu ile ilgili yaptığı çalışmada, kadın cinayetleri-
nin en sık kıskançlık ve boşanma gerekçeleri ile ger-
çekleştirildiğini bulmuştur. Kadına yönelik olumsuz 
tutumların, insanlık tarihi kadar eski olup, başlangıcı-
nın M.Ö 8. yy.dan günümüze kadar devam ettiği 
belirtilmektedir. Weininger 1903’te “Cinsiyet ve 
Karakter” adlı kitabında kadının varlığının bütünüyle 
bir suç olduğunu, çeşitli filozofların kadın korkusu-
nun ve bundan kaynaklanan kadından nefret duygu-
larının belirgin olduğunu belirtmektedir (37). Freud, 
sağlıksız psikolojik gelişim koşullarında, erkek 
çocuklardaki erken yaştaki anne bağımlılığı ve anne-
ye olan karşılıksız sevginin, giderek anneyi onun 
gözünde suçlu duruma düşürebildiğini ve ileri yaşlar-
da bu gencin bütün kadınlara karşı öfke ve red duy-
guları beslemesine neden olabildiğini ileri sürmüştür 
(38). Erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliklerinin 
ve kadınlar karşısındaki hissettikleri korkuyla ilgili 
varsayımdan (39) yola çıkarak üzerinde egemenlik 
kuramadığı kadınları yok etmeye yönelik davranış-
larda bulunabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada incelenen haberlerde kadına yönelik 
şiddeti en çok eşlerinin uyguladığı bulunmuştur. 
Aydın ve arkadaşlarının (40) çalışmasında, inceledik-
leri haberlerde kadına yönelik şiddet failerinin 
%73.8’inin yakın partner, %6.9’unun aile üyesi 
(oğul, erkek kardeş, öz/üvey baba) olduğunu bulun-
muştur. Sutherland ve arkadaşları (41) haber araçlarını 
inceleyerek yaptıkları çalışmada, kadına yönelik 
şiddet haberlerinde partner şiddetinin, rastgele tanın-
mayan başka birisi tarafından uygulanan şiddetten 
daha yaygın olduğunu, bu şiddet olaylarının kadın 
ayrılmak ya da ilişkiyi bitirmek istediği zaman mey-
dana geldiğini bulmuşlardır. Öztürk’e (42) göre, güçlü 
olma, ailenin geçimini sağlama, kadın üzerinde ikti-
dar sahibi olma, özgür olma, sorumluluk taşıma, 
cinsel ilişki kurma, şiddet kullanma, askerlik yapma 
ve silah sahibi olma gibi özelliklerle tanımlanan 
erkekliğin, kadınların çeşitli toplumsal gelişmelerle 
birlikte, toplumsal yaşamda güçlenmeye başlamala-
rıyla beraber evlilik yoluyla üzerlerinde kurulan 
iktidara karşı direnme olanaklarının gelişmesi sonu-
cu krizle karşı karşıya kalmakta olduğu, erkeğin 
sarsılan iktidarını şiddetle yeniden kurmaya çalıştı-
ğını belirtmiştir.
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Yayımlanan gazete haberlerinde en fazla şiddet olayı-
nın Marmara bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Bu 
bulgunun ülkemizde yaşanan pek çok şiddet olayının 
bildirilmemesi, nüfus yoğunluğunun bu bölgede yük-
sek olması ve gazetelerin bakış açısıyla birçok olayın 
haber değeri taşımamasıyla ilişkili olabileceği düşü-
nülmüştür. Ayrıca Marmara bölgesi yoğun göç almak-
tadır ve yaşam koşullarını güçleştiren göç olgusu da 
şiddet davranışlarının artmasına katkı sağlayan ikin-
cil bir faktör olabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada şiddet haberlerinin 2013 yılından 2016 
yılına kadar katlanarak arttığı bulgulanmıştır (Tablo 
1). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
Araştırması” 2014 sonuçlarına göre; ülke genelinde 
yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya bir-
likte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan 
kadın nüfus oranının %35.5 olduğu bildirilmiştir (43). 
Kaptan (44); Türkiye’de mevcut sosyal dokunun içer-
diği cinsiyet eşitsizliği üzerine kurgulanan aile odak-
lı, kadın cinsiyet kimliğini yok sayan politikaların, bu 
politikaların yasallaştırılması ve toplumsal yaşama 
yerleştirilmesinin şiddeti tetiklemekte olduğunu 
belirtmektedir. 

SONUÇ

Bu çalışmanın bulgularına göre, kadınlar en çok 
fiziksel şiddete maruz kalmakta, en çok eşleri tarafın-
dan şiddet görmekte ve büyük çoğunluğunun yaşamı-
nı kaybettiği görülmektedir. Her toplumda her türlü 
ayrımcılığa karşın erkek ve kadın ilişkisi insanlığın 
devamı için gereklidir ve şiddetin önlenmesi açısın-
dan medya önemli bir sorumluluk taşımaktadır. 

Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine 
katkı sağlayabilecek en yaygın ve güçlü iletişim araç-
larından biri olan medyanın, kadın haklarına, insan 
onuruna duyarlı haberler yapabilmelerinin ve medya-
da yer alan haberlerin bu sorumluluk açısından denet-
lenmesi önerilebilir. 
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