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ŞİDDET NEDİR? 

 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre:  
kasıtlı  

doğrudan ya da dolaylı  

 fiziksel ya da ruhsal  

yaralanmaya ve kayba neden 
olmak 



“Kadına Yönelik Şiddet” 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’na göre: 

 kadının  zarar görmesi veya zarar 
görmesi muhtemel olan 
hareketleri 

baskıyı ya da özgürlüğün keyfi 
engellenmesi 

 toplum önünde  veya özel 
hayatta her türden şiddeti 
kapsar. 



1980’lerden sonra kadına 
yönelik şiddet, kamuoyunda 
görünür hale gelmeye 
başlamış ve 2000’lerde yasal 
düzenlemeler yapılmıştır.  

Kadına yönelik şiddetle ilgili 
alınması gereken önlemler ve 
sorumlu kuruluşların 
belirlendiği 2006/17 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi 
yayımlanmıştır.  

 



ŞİDDET MAĞDURU 
KİMDİR? 

 Şiddet içeren tutum ve 
davranışlara: 
  maruz kalan 
 etkilenen 
 maruz kalma tehlikesi 

bulunan 
 etkilenme tehlikesi 

bulunan 



ŞİDDET TÜRLERİ 

1. FİZİKSEL ŞİDDET 

2. PSİKOLOJİK ŞİDDET 

3. EKONOMİK ŞİDDET 

3. SOSYAL ŞİDDET  

4. CİNSEL ŞİDDET 



ŞİDDET DÖNGÜSÜ 

KRİZ DÖNEMİ 

PİŞMANLIK DÖNEMİ 

BAHANE DÖNEMİ 
 





 Pekin Deklarasyonu’nda 
belirlenen 12 kritik alandan 
birisi de kadın ve medyadır.  



1970’lerde medya üzerine yapılan araştırmalarda:  

Kadınların çoğunlukla “anne ve eş” olarak erkeklerin ise 
sadece üçte birinin “baba ve eş” olarak kitle iletişim 
araçlarında temsil edildiği ve mesleki özellikler 
bakımından kadınların iş yaşamından daha çok ev 
hayatını temel alacak biçimde görünür olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Birtakım program türlerinin ve haberlerin kadına 
yönelik şiddeti temsil etme stratejileri, eleştirel medya 
analizlerinin temel konusu haline gelmiştir. 



Medyada Kadınların Temsil Edilme Biçimleri 

Doğal/eşit varlık 
 Eş, anne, fedakar kadın 
Üçüncü sayfa/magazin nesnesi 
Cinsel nesne/haz nesnesi 
Örgüt /eylem öznesi 
Araçsal varlık (Köse, 2010) 





 Kadınları doğaları gereği itaatkar, pasif, bağımlı, 
güçsüz olarak gören bu anlatıda erkekler, saldırgan, 
her zaman etkin ve güçlü olarak resmedilmektedir.  

 Medyanın da inşasında payı olduğu bu gerçeklik 
iddiası, kadın ve erkek arasındaki farklılığı bir zıtlık 
olarak tasarlamakta ve insani ilişkileri de güç ilişkileri 
temelinde tanımlamaktadır (Dursun, 2010)  



Haber 

Egemen gazetecilik stratejileri, neyin, 
kimin haber yapılacağını belirler. 
Dolayısıyla çeşitli toplumsal grup veya 
aktörlere diğerlerinden daha fazla yer 
ayırabilir ve onlardan etkilenebilir 
(Van Dijk, 2003: 47).  

     



 Gazeteci haberini yaparken 
diğer kitle iletişim 
araçlarından ve haber 
ajanslarından olayla ilgili 
bilgileri toplar, seçer ve 
birleştirerek haber haline 
getirir.  

 



 Nicel olarak var olan çok 
sayıda gazeteye rağmen 
neredeyse tek bir sesin ve 
haber içeriğinin olması, 
egemen patriarkal ilişkilerin 
hegemonyasını 
sürdürmesini 
kolaylaştırmaktadır.  

 



“Haber, varoluşsal 
bir müdahale 
tarzıdır. Müdahale 
eden, insandır; 
müdahalesi ise 
insana ve insanın 
dünya haline 
yöneliktir” 



Gazetecilik ve Haber Üretimi 

 Abdülrezak Altun vd. yaptığı 
araştırmada kadın/erkek 
muhabirlerin ve editörlerin, 
haber değeri ve haber üretim 
süreci bağlamında, aile içi şiddet 
olaylarına yaklaşımlarının 
farklılık gösterdiği ve basının 
sansasyonel habercilik anlayışını 
benimsediği ortaya çıkmıştır 
(Altun vd., 2007: 9, 50- 53).  



Haber sunma biçimi 

Haber toplama  

Kaynaklarla ilgilenme  

Diğer gazetelerle ve haberde 
rolü olan kimselerle etkileşim  

Gazetecilerin profesyonel 
etkinlikleri 

Haber Söylemi 



Tablo 1. Van Dijk’ın Haber Şema Hiyerarşisi (Haber Söyleminin Üstyapısal Şeması) (Van Dijk, 1986, s. 169). 

Bölüm  

Olaylar 

Yorum 

HABER SÖYLEMİ 

Sonuçlar/Tepkiler  

Ana 
olay  

Değerlendirme 

Olaylar/Eylemler  

Tarih 

Sözel tepkiler 
Arka 
plan 

Beklenti  

 Koşullar  

Başlık     
Spotlar 
(leads) 

 Özet  Haber Öyküsü 



HABER SÖYLEMİ 

 MAKRO YAPI 

Konu 

Tema  

  MİKRO YAPI 

Başlık 

Sözcükler 

Kelime seçimleri 

Etken/edilgen, kısa/uzun cümle 

 fotoğraflar 

Milliyet,  10.07.2009  

Milliyet, 25.2.2015   Sabah, 14.02.2015 

Milliyet, Lanetli Ev! 22.12.2011  

Sabah, “Özgecan'ın cesedinin yakıldığı 
Cin Deresi, Can Deresi oldu”, 22.02.2015 

http://www.milliyet.com.tr/ozgecan-aslan-in-objektife-baktigi-gundem-2019097/


 Kadınların olaydan önceki yaşamları 
ayrıntılarıyla verilmekte, belirli 
çağrışımlarla “tuhaflık”ların altı 
çizilmekte, egemen değerler 
sistemine uygun abartmalar içerikte 
yer almaktadır.  

 Erkeklerin yalnızca psikolojik 
sorunları nedeniyle ya da kadınlar 
tarafından kışkırtıldığında şiddet 
eylemine yöneldikleri izlenimi 
sunulmaktadır (Aziz vd., 1994: 18).  

Yazılı Medyada Kadına Yönelik Şiddetin 
Temsil Ediliş Biçimi  



“Medya, Şiddet ve Kadın” 
Araştırması 1993 

Ayrımcılık  

Kurban 

Meşrulaştırılma  

Üçüncü sayfa haberleri 

Magazin haberi  

Öldürme 





 RTÜK’ ün -2013 yılında yaptığı 
araştırmaya göre, 6-18 yaş 
grubundaki çocukların % 65’i 
günde üç saat Tv izlemekte ya da 
internet kullanmaktadır.  

 Yine orta öğretim öğrencileri 
günde ortalama 2 saat 39 dakika 
cep telefonu kullanımı için 
zaman harcamaktadır (RTÜK-
2013). 

 



 Gücün şiddetin saldırgan 
davranışların medya karakteri 
yoluyla model olarak 
sunulmasının özellikle de 
çocuk ve gençlerin bu 
karakterle özdeşim 
kurmasının, şiddetin meşru 
olarak görülmesini etkilediği 
kabul edilmektedir.  

 



Medya okuryazarlığı eğitimi 
nasıl olmalı? 



1. Kurgulanmıştır/ kurulmuştur (constructed). 

2. Ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik 
bağlamlar içerisinde üretilir. 

3. Anlam-yapma süreçleri, okuyucu, metin ve kültür 
arasındaki etkileşime dayanır. 

4. Çeşitli biçimlerle, türlerle (genres) ve iletişim simge 
sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri vardır. 

5. İnsanların sosyal gerçekliği anlamalarında rol oynar. 

1993 Medya Okuryazarlığı Ulusal Liderlik 
Konferansı’nda, İngiliz, Avustralyalı ve Kanadalı 

eğitimciler tarafından geliştirilen modellere 
dayanarak medya mesajları: 





Medyanın bizi kontrol etmesi değil bizim 
medya üzerinde denetimi nasıl kuracağımız 
üzerine odaklanılmalıdır. 



Haber metinleri şiddeti haklı göstermekte midir? 

Haber metinlerinde görsel öğeler kadını cinsel bir obje 
biçiminde gösteriyor mu? 

Başlıklarda kullanılan söylem, kadını şiddetin nesnesi 
olarak mı sunuyor? 

Kadın bedeni, haber metinlerinde nasıl gösterilmektedir? 

Haberler, gerçekleri ortaya çıkarma kaygısında mıdır? 

Haberler, şiddeti magazin tarzı bir habercilik dili ile mi 
sunmaktadır? 

 

 

 



Şiddet Haberleri ve Etik 

Mahremiyet  

Kişilik hakları  

Fotoğraf kullanımı 

Diğer 

 



Kadına Yönelik Şiddet Olayları Nasıl  Haberleştirilmeli? 

 Bir kadın, herhangi bir kişi tarafından "kadın olduğu için" öldürülmüşse bu bir 
kadın cinayetidir. 

 Kadın cinayetlerinin yeri üçüncü sayfa değil; ilk sayfa veya politika, yaşam 
sayfalarıdır.  

 Klişelerden, basmakalıp yargılardan, bahanelerden uzak durulmalı. 
 Haberde duygusallaştırma, dramlaştırma öğeleri, magazinel yaklaşımlar ve 

cinayet ayrıntılarına yer verilmemeli.  
 Gerçek sorumlular bulunmalı, haber kaynakları çeşitlendirilmeli.  
 Kadın Cinayeti Haberlerinde 4N1K: "Neden"in cevabını failin ifadesinde ya da 

kadının hayatında aramamalı, cinayet kadınların hayatıyla meşrulaştırılmamalı 
"Cinayeti hak etmiş mi?" diye soran/sorduran detaylarla haber yazılmamalı. 

 Faili anlamaya/aklamaya, gizlemeye neden olan açıklamalar yapılmamalı. 
Cinnet, öfke, kıskançlık, iflas, aşk, öfke, işsizlik değil  şiddet!  

 Cinsiyetçi dil kullanılmamalı 
 Kadınların söz ve karar hakkı yok sayılmamalı! 

 Kadın cinayetlerini önlemekte medyaya büyük bir sorumluluk 
düşüyor! 



Kadın Örgütlerinin Sunduğu Acil Önlemler 

 Medyanın, cinsiyetçi ve kadına yönelik şiddeti 
meşrulaştıran dilini dönüştürmesine yönelik kılavuz 
ve rehberler sivil toplum ve meslek örgütlerinin 
katılımıyla hazırlanmalıdır.  

 Medyanın bu kılavuz ve rehberleri gözetip uygulaması 
sağlanmalıdır.  

 RTÜK üyelerine bu konuda eğitim verilmeli ve RTÜK 
mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta gerekli 
değişiklikler yapılmalıdır. 

 



Şiddeti Önlemek İçin Yapabileceklerimiz 
Çocukla televizyonda şiddet içeren bir sahne gördüğünüzde kanalı 
değiştirmek yerine, eleştirel düşünmesi için onunla konuşun  

 “Adam gibi yap”, “erkekler ağlamaz” gibi sözler söylemeyin. 
Bunları duymak herkesi yaralar.  

Herhangi birine karşı tehdit edici, şiddet içeren sözler 
duyduğunuzda bunları sineye çekmeyin. Tepkinizi gösterin.  

Çevrenizdeki insanlardan şiddete karşı tepki göstermelerini talep 
edin. 
Hayatınızdaki kız çocuklarını daha güçlü, oğlan çocuklarını da daha 
duyarlı olmaları yönünde cesaretlendirin.  

Toplumsal cinsiyet rolleri kendi ilişkilerinizde nasıl ortaya 
çıkıyor? Sorgulamaya ve değiştirmeye kendi yaşamınızdan başlayın.  
 
  
 



Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Her Yönden 
Ele Alınması Gereken Önlemler 

 
 Özel kurum ve kuruluşlar kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 

destek vermeli, birlikte hareket etmelidir.  
 Kırsal kesimlere ulaşılmalı, halkın farkındalığına yönelik çalışmalar 

yapılmalı kadın hak ve hürriyetlerinin önemi anlatılmalıdır.  
 Kadınların eğitime ulaşım engelleri kaldırılmalıdır. 
 Kadın istihdamı sağlanmalıdır.  
 Her türlü eğitim kurumlarında kadınların güçlendirilmesine yönelik 

eğitimler yapılmalıdır. 
 Siyasi partiler kadınların siyasette daha fazla yer almasına olanak 

sağlamalıdır.  
 Kadınların yaşam boyu öğrenmeleri sağlanmalıdır.  
 Eğitim kurumlarında şiddetin nedenlerini ve çözümünü ortaya koyan 

çalışmalara ağırlık verilmelidir.(Şahan, G, 2019) 
 
 



Kadın Örgütlerinin Sunduğu Acil 
Önlemler 

  Mağdur ve fail hakkında kaydedilen veriler cinsiyet, yaş, şiddet tipi ve 
yaygınlığı ile failin mağdur ile ilişkisi, coğrafi mevki ve engellilik gibi 
bilgilere dayalı olarak ayrıştırılmış olmalı, olayların ve 
mahkumiyet oranlarının temel nedenlerini ve etkilerini kapsamalı, ve 
alınan tedbirleri ve tedbirlerin verimine ilişkin bilgileri içermelidir.  

 Devlet, kadına yönelik şiddet ile mücadelede veri toplama ve bu verileri 
şiddetle mücadelenin bir aracı olarak kullanma 
yükümlülüğü doğrultusunda veri toplamaya dair bütüncül bir yaklaşım 
oluşturmalı ve belirli aralıklarla araştırmalar yürütmelidir.  

 Toplanan tüm verilerin (polis verileri dahil) başvuran kadınların 
gizliliği ve güvenliği gözetilerek kamuya açık olması sağlanmalıdır. 

 Önleme faaliyetlerinin genel esası olan kadınlara yönelik ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması için toplumsal cinsiyet temelli rollerin, ön 
yargıların ve gelenek göreneklerin dönüştürülmesi gerekmektedir.  




