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Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunudur. Kadın cinayetleri ise kadına yönelik şiddetin en 

uç görünümüdür. Kadınlara karşı gerçekleştirilen adam öldürme eylemleri, Batılı ülkeler de dahil olmak üzere 

tüm dünyada sosyal bilimcilerin incelediği çok yönlü konulardan biridir ve “kadın cinayetleri” başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Kadın cinayeti kavramında, erkek egemenliğinin güç ilişkilerine dayanan sosyal 

sistemlerin meşruluğuna ve bu cinayetlerin toplum tarafından hazmedilmesine karşı bir başkaldırı, politik bir yön 

bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kadın cinayeti kavramı açıklanacak ve kadın cinayetlerinin nedenleri 

tartışılacaktır. Bu nedenler arasında bulunan, ailevi ve duygusal ilişkilerle kadın üzerinde somutlaşan “zorlayıcı 

tahakküm” kavramına ve bu tahakkümün önlenmesinin kadın cinayetlerini azaltmada gösterdiği etkiye 

değinilerek bu tahakkümün ortadan kaldırılabilmesi için hukuksal çözüm yolları önerilecektir. 

“Zorlayıcı tahakküm” kavramı geniş anlamıyla, kadınların kişisel hayatları üzerinde egemenlik kurmaya 

yönelik yinelenerek uygulanan çeşitli izlemleri kapsayan bir istismar biçimi olarak tanımlanabilir. Zorlayıcı 

tahakküm oluşturan davranışların, yinelenen defalar gerçekleşerek süreklilik göstermesi ve kadını erkeğe itaate 

icbar etmesi yeterlidir Duygusal ve psikolojik suiistimaller, zorlayarak ikna, duygusal ve sözel şiddet, izolasyon, 

yıldırma bu kapsamda değerlendirilebilir. Zorlayıcı tahakkümde, gerçekleştirilen eylemlerin ağırlığından çok, bu 

eylemlerin sıklığı ve rutini önemlidir. Zorlayıcı tahakküm biçimlerine örnek olarak, kadının mali özgürlüğünün 

kısıtlanması, kadına uygulanan psikolojik ve sözel şiddet, aşağılama, utandırma, korkutma gösterilebilir. 

Zorlayıcı tahakküm oluşturabilecek eylemlerin önemli bir bölümü Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenmişse 

de zorlayıcı tahakküme yol açacak her davranış suç oluşturmaz. Zorlayıcı tahakküm oluşturan davranışların 

önemli bir bölümü ceza kanunlarında yer verilmeyecek kadar önemsiz görüldüklerinden, tahakküm kırıldığında 

kadın cinayetlerine öngelen bu tür davranışlara müdahalede bulunulamamaktadır. Kadın cinayetleri önlenmek 

isteniyorsa, bu cinayetlere öngelen bu tür davranışlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Göz 

önüne alınabilecek bir örnek olarak Birleşik Krallık zorlayıcı tahakküm oluşturan yinelenen davranışları (The 

2015 Act - Sec 76) suç olarak düzenlemiştir.1  

CRUCIALITY OF THE CONCEPT OF COERCIVE CONTROL IN THE 
PREVENTION OF FEMICIDES AND THE LEGAL MEASURES CAN BE TAKEN 

Violence against women is a common problem of all countries in the world. Femicide are the most 

extreme form of violence against women. The acts of homicide against women are one of the multidimensional 

issues studied by social scientists around the world (including in Western countries) and evaluated under the 

conceptualization of “femicide”. Femicide appears as a revolt, a political direction, against the legitimacy of 

social systems based on the power relations of male domination. In this study, the concept of femicide will be 

explained and the causes of femicides will be discussed. Among these reasons, the concept “coercive control” 
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which is materialized on women in family and emotional relations will be explained. Legal remedies will be 

proposed to eliminate coercive control by referring the effectiveness of prevention of this control in reducing the 

number of femicides. 

The concept of “coercive control” is defined as a form of abuse, which involves a variety of repeated 

strategies, which are widely applied to control women's personal lives. Emotional and psychological abuses, 

coercive persuasion, emotional and verbal violence, isolation, intimidation can be evaluated in scope of coercive 

control. For coercive control, the frequency and routine of methods are important, rather than the severity of the 

abuse which is employed. Examples of coercive control include women's deprivation from her financial 

freedom, emotional and verbal violence against women, humiliation, embarrassment, and intimidation. Although 

a significant part of the forms of coercive control can be found as a crime in the Turkish Penal Code, any 

conduct that would lead to coercive control should not constitute a crime directly. Because of a considerable part 

of the acts that constitute coercive control are seen petty to enacted as a crime, can’t be interfered to acts such as 

these that directly linked to femicides when occur after male domination is broken. If femicides are to be 

prevented, legal remedies should be taken on prevention of acts of coercive control. The government of the 

United Kingdom regulates acts of coercive control as crime. (The 2015 Act - Sec 76) This regulation can be set a 

precedent for Turkish Law System. 2 
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