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YÜRÜMEYECEĞİZ!



Kadınlar sadece fiziksel şiddete mi maruz kalıyor?

Etek giymek, evden çıkmak, fikrini söylemek, okumak ya da çalışmak, 
boşanmak istemek... Bunlar bir insana şiddet uygulamanın nedeni 
olabilir mi? 

Bahanelerle normalleştirilmeye çalışılan, toplumsal bir baskıya 
dönüşen ve giderek artan kadına yönelik şiddete karşı bir araya 
geliyoruz!  Şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi dayanışma içinde 
büyütüyoruz.

Türkiye’de her gün en az bir kadın öldürülüyor, her üç kadından biri 
şiddet görüyor. İstatistiklere yansıyanlar ise buzdağının sadece görünen 
kısmı. Kadına yönelik şiddet dendiğinde akla en çok fiziksel şiddet gelse 
de, kadınlar yaşamlarının pek çok alanında şiddetin türlü biçimleriyle 
karşı karşıya kalıyor.

• Sözel şiddet: Kadınlar aşağılanıyor, küçük düşürülüyor, tehdit 
ediliyor. Kadınlara hakaret ve küfrediliyor. 
• Ekonomik şiddet: Kadının çalışmasına izin verilmiyor, geliri 
üzerinde söz sahibi olması engelleniyor, parası elinden alınıyor ya da 
kişisel ihtiyaçlarına yönelik harcamaları engelleniyor. 
• Cinsel şiddet: Kadınlar hoşlanmadıkları hareket ya da sözlerle taciz 
ediliyor. İstemedikleri zaman ve biçimde cinsel ilişkiye zorlanıyor. 
• Psikolojik şiddet: Kadınlar küçümseniyor, korkutuluyor. Sokağa 
çıkmaları, aile ve arkadaşlarıyla görüşmeleri engelleniyor, anlaşmazlık 
durumlarında çocuklarını görememek ile tehdit ediliyor.

Kadınlara şiddet uygulayanlar en çok yanıbaşlarındaki eşleri, akrabaları 
ya da erkek arkadaşları oluyor. Bir yandan yaşamın zorluklarıyla, bir 
yandan baskı ve şiddetle boğuşurken bedensel ve ruhsal hastalıklara 
yakalanıyor. Tekrar eden şiddet kadınların sağlığını bozuyor!



Koruma tedbiri nedir? 

Adli süreç nasıl işliyor? Yasal haklar nelerdir?

Koruma tedbiri şiddet uygulayanın mağdura fiziken yaklaşmaması, 
iletişim araçları ile iletişime geçmemesi ve varsa silahlarının teslimi gibi 
başlıkları içerir. İhlali halinde kişi hakkında üç günden on güne kadar 
değişen zorlama hapsine karar verilir. 

Şiddet uygulayan herkes hakkında koruma kararı talep edilebilir. Bu 
kişinin koca veya haneden biri olması şart değildir. Ayrıca aleyhine 
koruma kararı istenilen kişinin reşit olması şartı aranmaz. 

Şiddet uygulayan kişi koruma kararına uymadığında karakolun işlem 
yapmaması durumunda mağdurun alacağı sosyal ve hukuki desteğin 
önemi büyüktür.

• Şiddet fiziksel ise öncelikle hastaneye başvurularak darp raporu 
alınmalı.

• Darp raporu alındıktan sonra karakola ya da savcılığa başvurulmalı 
ve şikayetçi olunmalı.

• Karakolda uzaklaştırma kararı talep edilmeli. 

• Şiddet fiziksel olmasa bile uzaklaştırma ve diğer koruyucu tedbir 
kararları talep edilebilir. Bunun için Aile Mahkemesi bir delil 
araştırması yapılması şartı aramaz.

Şiddete uğrayan bir kadın için adli sürecin işletilmesinin türlü zorlukları 
var. Yine de adli yollara başvurmak büyük önem taşıyor. Kadına yönelik 
şiddet söz konusu olduğunda; 
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Kadınlar dayanışmaya! 

Gündelik yaşamda bizi çaresiz bırakan, yalnızlaştıran tüm sorunlara ve 
şiddete karşı yan yana gelmek, dayanışma ile bu sorunların üstesinden 
gelmek, mücadelemizi güçlendirmek ve hak ettiğimiz yaşama ulaşmak 
mümkün. 

Şiddet mağduru tek bir kadını bile yalnız bırakmayacağız!
Yasal haklarımızın ve adli süreçlerin takipçisi olacağız!
Şiddete karşı ayakta duranlar olarak dayanışmayı büyüteceğiz!
Kadına yönelik şiddet tamamen ortadan kalkana kadar mücadeleye 
devam edeceğiz!

Hukuki mücadele yeterli mi?
Şiddet durumunda yasal sürecin işletilmesi önemlidir. Ancak yasalar 
şiddeti cezalandırsa da ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Eşitsizlik, 
adaletsizlik ve sömürünün hüküm sürdüğü bir toplumsal düzende şiddet 
olağan hale geldi. Patronun işçiye, erkeğin kadına, erişkinin çocuğa, 
insanın hayvana şiddeti bu adaletsiz düzenin ayrılmaz bir parçası artık. 

İşte bu yüzden, hep birlikte haklarımıza sahip çıkıp adalet talebimizi 
yükseltirken şiddetin ortaya çıkmasına ve sürmesine neden olan 
bu düzeni de ifşa etmeliyiz. Yasalarını bile uygulayamayan bu 
düzen içerisinde yalnız yürümenin zorluklarının farkındayız. Bizi 
yalnızlaştırarak yıldırmaya çalışan bu düzene karşı vereceğimiz her 
mücadelede kol kola girmenin önemi giderek artıyor.


