
ŞİDDETE GÖREN KADINLARDA GÖRÜLEN MUHTEMEL TRAVMALAR:  
BİR META- ANALİZ ÇALIŞMA 

Kasım Tatlılıoğlu1 

           Özet 

Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı ve türleri değişmekle birlikte dünyanın her yerinde ve her 
toplumda görülen dünya kadınlarının yasadığı ortak bir sorundur. Gizli bir sağlık sorunu olan kadına yönelik aile 
içi şiddet toplumda yaygın olarak yaşanmakta ve kadının fiziksel, ruhsal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Kadına 
karşı şiddet, ülkemizde gittikçe artan sosyal bir olgu haline gelmiştir. Bu durum, sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada her yıl 1.5 milyon kadın partnerlerinden şiddet görmektedir. Cinsiyete dayalı şiddet, Türkiye'de yaşayan 
milyonlarca kadının ve dünyadaki milyarlarca kadının fiziksel ve duygusal bütünlüğünü tehdit ediyor. Aile içi 
şiddet vakalarında özellikle kadınlar ve çocuklar büyük zarar görmektedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel 
şiddetle sınırlı olmayıp; sözel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve sosyal şiddet türleri de vardır.  Türkiye’de kadına 
yönelik aile içi şiddet araştırmasına (2009) göre, ülke genelindeki kadınların %39’u fiziksel şiddet, %15’i cinsel 
şiddet, %42’si iki şiddetten en az birini yaşadığını belirtmiştir. Bugün Türkiye’de her 100 kadından 97’si eşinden, 
kardeşinden, babasından, yakınından ve hatta kendi çocuğundan bile şiddet görmektedir. Şiddete maruz kalan 
kadınların yoğun biçimde suçluluk, yalnızlık, korku, çaresizlik, kendine güvensizlik, gerginlik ve huzursuzluk gibi 
duygulanımlar içinde kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu kişilerde akut stres bozukluğu, travma sonrası stres 
bozukluğu, anksiyete bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, depresyon gibi bir çok psikiyatrik rahatsızlık 
görülme olasılığı ortaya çıkmakla birlikte kendine zarar verme davranışları veya intihar girişimleri de 
görülebilmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet pek çok farklı araştırmaya konu olmuştur.  Bugün Türkiye'de 
kadınların ezici çoğunluğu, aile içi şiddetin herhangi bir gerekçesi olduğuna inanmıyor. Bu araştırmalarında ortaya 
koyduğu gibi aile içi şiddetin temelinde pek çok farklı sosyal, psikolojik ve biyolojik nedenler gibi pek çok neden 
bulunmaktadır. Ülkemizde kadına karşı şiddetin nedenleri olarak; göç, kadının eğitimsizliği ve erken yaşta evliliği, 
ailenin yoksulluğu, erkeğin işsizliği, erkeğin madde bağımlılığı ile yakından ilişkili olduğuna dair bulgular tespit 
edilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önemi ve yaygınlığına rağmen Türkiye, konuyla ilgili çok az sayıda çalışma 
yapılmıştır. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların arttığı 
gözlemlenmektedir.  
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POSSIBLE TRAUMAS IN THE WOMEN FACING WITH VIOLENCE: A META-
ANALYSIS STUDY 

Abstract 

The domestic violence against women, which is experienced by the women all around the world, is a 
common issue seen in every society even if the prevalence and the types of it change.  As a secret health problem 
violence to women within the family is widespread in community and threatens women’s physical and emotional 
integrity. Violence against women has become an increasingly social phenomenon in our country.  In this case, 
not only in Turkey but all over the world every year 1.5 million women suffer from violence from partners. Gender-
based violence threatens the physical and emotional integrity of millions of women living in Turkey, and billions 
globally. Regarding family violence cases, specially, women and children are much affected. Violence against 
women is not limited to physical violence; there are also verbal, psychological, sexual, economic and social forms 
of violence. Research on domestic violence against women in Turkey (2009), women across the country, 39% of 
physical violence, 15% sexual violence while living, has stated that 42% experienced at least one of the two 
violence. Today, 97 of every 100 women in Turkey with his wife, his brother, his father, is even close to violence 
and even his own  children. Violence, loneliness, fear, helplessness, insecurity, tension and uneasiness are the main 
reasons for women who are exposed to violence.  Therefore, it is possible to see many psychiatric disorders such 
as acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, anxiety disorders, alcohol and substance dependence, 
depression, and self-harm behavior or suicide attempts. There are many researches of which subject is family 
violence. Overwhelming majority of women in Turkey today do not believe there is any justification for domestic 
violence. As these reasearches say there are many reasons at the basic of the family violence such as social, 
psychological, biological, reasons. As the causes of violence against women in our country; migration, female 
uneducatedness and early marriage, family poverty, male unemployment, and male substance dependence were 
determined. Despite the importance and prevalence of violence against women in Turkey, extremely few studies 
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have been conducted on the topic  During the recent years, attempts to prevent family violence were increased in 
Turkey and around the world. 
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