
Evdeki şiddet:  
Susmayın, konuşun!

Kadınlara karşı uygulanan 
şiddet, istisnai bir şey değildir 
ve her kadının başına gelebilir 
- yaş, eğitim düzeyi, gelir ve 
soyuna sopuna bakmaksızın!
Her dört kadından biri yaşamı 
süresince eşi tarafından şid-
det, her yedi kadından biri ise 
cinsel şiddete uğramaktadır.

Hiç bir kadın şiddete boyun 
eğmek zorunda değildir. 
Doktorunuz size kulak verir ve 
gerek fiziksel, gerekse psi-
kolojik rahatsızlıklarınızı en iyi 
şekilde tedavi edebilir, ya da 
size uygun yardımı nereden 
sağlıyabileceğinizi söyler. 
Danışma yerleri, kadın sığınma 
evleri, polis ve hukuk şiddet 
durumundan uzaklaşabilmeniz 
için size koruma, nitelikli danış-
ma ve destek vermektedirler.

Dünya sağlık örgütü uyarın-
ca şiddet, kadınlarınların en 
büyük sağlık risklerinden birini 
teşkil etmektedir. Kadınlar 
sadece gözle görülen fizik-
sel yaralarından ötürü değil, 
psikolojik rahatsızlıklardan ve 
bunların beraberinde getirmiş 
olduğu ve sağlığa zarar veren, 
örneğin baş ağrısı, kronik mide 
ve bağırsak sorunları, korkular, 
depresyonlar gibi uzun süre 
kalıcı etkiler bırakması nede-
niyle de acı çekmektedirler.

Evdeki şiddet: Şahsi 
bir mesele değildir! Evdeki şiddet:  

Hasta yapar!

Evdeki şiddet:  
Yardım eden vardır!

Teşvik eden:



Sayın okuyucular,
şiddetsiz bir yaşam her insanın hakkıdır. 
Bu hakkı talep etmeniz ve uğradığınız  
şiddetten ötürü ızdırap çekerek kişisel 
gelişmenizi kısıtlamamanız için bir çok 
neden bulunmaktadır. Ancak bir çok 
kadın evdeki şiddetten dolayı mağdur 
durumuna düştüklerinde uzun süre 
susmaktadırlar. Kendilerini çaresiz his-
setmektedirler ve utanç ve korkularından 
ötürü yardım aramaktan kaçınmaktadırlar. 
Böylelikle kendilerini tekrar tekrar şiddete 
maruz bırakmakta ve genellikle çocukları 
da bu durumdan acı çekmektedirler.

Ben şiddete uğramış kadınlara doktor-
larıyla konuşmaları için cesaret vermek 
istiyorum. Doktorlar anında yardımcı 
olabilirler ve şiddetten kurtulmanın yol-
larını gösteren danışma yerlerini nerede 
bulabileceğinizi size söyleyebilirler. Her 
federal eyalette yardım eden bu tip yerler 
bulunmaktadır. Şu sıralar Federal Hü-
kümet tüm Federal Eyaletleri kapsayan  
‘Kadınlara karşı şiddet’  konulu bir imdat 
telefon hattını döşemektedir. Şiddette 
maruz kalmış kadınlar ve şiddete uğramış 
kadınların sosyal çevrelerinde bulunan  
şahızlar 2013 yılınının ilkbaharından itiba-
ren üçretsiz olarak bir kaç dilde verilen 
imdat telefonunu arayabilirler. Anonim ve 
güvenebileceğiniz bir şekilde, telefonda 
ilk bir danışma ve sizin şahsınıza uygun 
olan yardım yerlerinin adresleri verilir.

Şiddetten kurtulmanın yolu atılan ilk 
bir adımla başlar. Bu atılan ilk adımla, 
örneğin ev doktorunuz ya da kadın dok-
torunuzla yaptığınız ilk görüşmedeki gibi, 
kendinize olan güveniniz ve cesaretiniz 
geri gelir. Bu adımı ise – daima profes-
yonel yardım eşliğinde – daha sonraki 
adımlar takip eder. Şiddette uğramış 
kadınlara her zaman şu öneride bulun-
mak isterim: Bu yardımları kabul edin! 
Şiddetsiz bir yaşam sürdürebilmeniz 
için bugüne kadar aldığınız yolda sizileri 
yalnız bırakmıyoruz!

Dr. Kristina Schröder, 
Federal Aile, Yaşlılar, 
Kadın ve Gençlik Bakanı

Evdeki şiddet - olay yerinden bağımsız bir şekilde - birbirleriyle yakın 
ilişkide bulunan ya da vakti zamanında bulunmuş olan erişkin insanlar 
arasındaki fiziksel, cinsel ve ruhsal şiddetin her türlü şekillerini kapsamak-
tadır. Bunlar özellikle akrabalık dereceleri olan ya da hayat arkadaşı olarak 
beraber yaşayan şahıslardır. Olay yeri kendi evleri olabildiği gibi , iş yerleri, 
umumi yerler, çocuk yuvaları ya da daha başka yerler de olabilmekte-
dir. Yaşamlarını birlikte sürdürenler arasındaki şiddet ya da aile arasında 
uygulanan şiddetin bin bir yüzü vardır. İstatistiğe göre çoğunlukla kadınlar 
buna maruz kalmakta ve genelliklede erkekler tarafından uygulanmaktadır. 
Eşi tarafından itilmek ya da tokat yemek gibi fiziki saldırıdan başlar, zorba 
kullanılarak cinsel eyleme ve aşağılama, takip, sürekli kontrol ya da hakaret 
şeklindeki psikolojik şiddette kadar varır. Bir çok kadın yaşadıkları şiddet-
ten dolayı utanç duymaktadırlar, kendilerini suç ortağı olarak görmekte ve 
yaşadıkları deneyimleri hakkında konuşmakta zorluk çekmektedirler. Bu 
nedenlerden dolayı doktorlar için de, hastalarının sağlığını ciddi bir şekilde 
etkileyen unsurlar ve bağlantılar, bir çok kez karanlıkta kalmaktadır. Böyle-
likle de yanlış tedaviye dahi neden olunur ve hastanın yıllarca daimi tekrara 
uğrayan kronik rahatsızlıkları ve şiddet eylemleri arasındaki ilişki karanlıkta 
kalmaktadır. 

Hayalimin erkeğini nihayet bulmuştum. Sven ince, uzun boylu 
ve inanılmaz şefkatliydi. Her şeyi benimle birlikte yapmak 
istemesinin tadını çıkarırdım. Ama bir zaman geldi ki kendimi 
çok dara sıkıştırılmış hissettim, çünkü kız arkadaşımla dahi 
artık yalnız başıma görüşemiyordum. Başkalarıyla bir yerlere 
çıktığımızda daim olarak benim ve dış görünüşüm hakkında 
aşağılayıcı sözler söylüyordu. Fakat emaillerimi ve mesajlarımı 
dahi kontrol ettiğini farkettiğimde, nasıl devam edebileceğini 
bilemedim. Hapisanede gibi kendimi hissettim. En yakın arka-
daşıma sırrımı açtım, o da bana bir danışma yerine refakat etti. 
İyi ki de bunu yaptı!

Şiddetin çeşitli 
yüzü vardır

Simone, 26: 

‘Baskıya artık dayanamıyorum!’



Marcel ve ben yaklaşık sekiz yıl beraberdik ve tatlı bir kızı-mız vardı. Halen beraberliğimiz çok güzeldi, birlikte bir çok şey yapabiliyorduk ve çok iyi anlaşıyorduk. Sadece yatakta eskisi gibi birbirimize uyum gösteremiyorduk. Cinsel ilişkiyi canım çekmiyordu, ama onu kırmamak için genelde ona iştirak ettim. Bir kez hiç istemedim, beni yatağın üzerine bastırdı, bileklerimden acıtana kadar sıktı ve beni kendi-siyle yatmama kadar zorladı. Bugün tecavüz olduğunu biliyorum, o zamanlar bunun bir beraberlikte normal bir şey  olduğunu düşünmüştüm. Gitgide zorba kullandığı ve beni cinsel ilişkiye zorladığı zamanlar sıklaştı. Bu durumdan ben çok büyük utanç duyuyordum. Sancıya ve aşağılamalara dayanabilmek için gitgide daha çok sıgara içtim ve alkol kullandım. Tabii ki, bundan dolayı tüm aile yaşamımız etki-lenmişti. Kızımın okulundaki dersleri de gün be gün kötüye gittiğinde, bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladım ve kadın doktoruma dertlerimi açtım.

Evliliğimiz mutluydu ve bir zaman önce bir ev almıştık. 
Sonra eşim daha çok kazanabileceği bir iş teklifi aldı. İlk 
dönemlerde stres içerisinde olmasını ve bitkin olmasını 
anladım. Fakat zaman geçtiği halde bir düzelme de yoktu. 
Ona işten sonra bir şey sorduğumda bana bağırıyordu ve 
bir akşam da bana tokat attı. Kendisi de şok oldu, ağladı ve 
özür diledi.Ertesi gün bana ilk kez, uzun bir süreden sonra 
çicek getirdi ve böyle bir şeyin asla bir daha tekrarlama-
yacağına söz verdi. Ancak kısa bir süre sonra bu tekrarladı 
ve her seferinde şiddeti artıyordu. Eve geleceğini bildi-
ğimde midem ağrımaya başlıyordu. ‘Acaba bu günkü keyfi 
nedir’, diye kendime soruyordum. Doktora gitmek zorunda 
olduğumda morartıların ve hematomların ya geçmesini 
bekliyordum, ya da onları gizlemeye çalışıyordum. Kadın 
doktorum ama gittiğim sıradan bir kontrolda onları keşfetti. 
Düşmüş olduğuma inanmadı, ve doğrudan doğruya birinin 
bana dayak atıp atmadığını sordu. O anda her şeyi anlatma 
ihtiyacı duydum ve nihayet birine içimi dökebildim.

Rakamlar  
ve gerçekler

Annabel, 37:

‘Benim onu istemediğim bir an   
olduğunda, hemen agresifleşiyordu.’

Linda, 53: 

‘Her şey bir tokatla başladı...’
Şiddet kadınları her yaşta ve her sosyal 
düzeyde yakalayabilir:
n yüzde 37 yaşamlarında en az bir kere 

fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. 
n her yedi kadından biri cinsel şiddetin 

bir şeklini yaşamaktadır.
n yüzde 40 - fail-mağdur kontekstinden 

bağımsız – 16 yaşından sonra fiziksel 
ve/ veya cinsel şiddete maruz kalmakta-
dırlar.

n yüzde 58 cinsel tacizin farklı şekillerine 
maruz kalmaktadırlar.

n üçte iki evde bir kez şiddet yaşayan 
kadınlar, genelde bir kereye mahsus 
kalmayıp, tekrarlayan ağır, hatta hayati 
tehlikeye kadar varan fiziki ve/veya cin-
sel şiddete maruz kalmaktadırlar.

Özürlü ve engelli kadınlar nüfus ortalama-
sındaki kadınlara nazaran tüm yaşamları 
boyunca şiddetin her türüne daha sık ma-
ruz kalmaktadırlar:
n  gençliklerinde diğer kadınlara nazaran 

iki ya da üç kez daha sık cinsel istis-
mara maruz kalmaktadırlar.

n  erişkinliğe vardıklarında genel kadın  
nüfusunun ortalama iki kat daha  
sık fiziki şiddetten dolayı acı çekmek 
zorunda kalmaktadırlar. 

Şiddet sık sık ilk kez gebelik ve doğum, 
ayrılık ya da boşanma gibi yaşamın özel 
durumlarında eşliğinde ortaya çıkmaktadır.
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Erkekler, kadınlara şiddet uyguladık-
larında, durumları acınacak haldedir.

Farklı görüşlerde bulunmak, anlaşmazlıkları 
neticelendirmek ve kavga etmek her ilişkinin 
bir parçasıdır. Fakat asla - tekrarlıyorum: asla 
- aşılmaması gereken sınırlar vardır. Bedenin 
zarar görmemesi böyle bir sınır teşkil etmektedir. 
Kadınlara karşı şiddette bulunmanın affı yoktur.

Ne yazık ki kadınlar, sık sık hatayı kendilerinde 
arama eğilimi gösterirler. ‘Ben onu kışkırttım, zor 
bir gün geçirmişti, daha çok gayret göstermeliyim, 
ona karşı gelmemeliyim vs.’ Şiddete dayanmak 
ve sonra faili mazur görmek için özürler bulmak, 
yanlış bir yoldur. Kadınlar bunun bir kerelik bir hata 
olduğu varsayımından yola çıkmamalıdır. Onun - 
bazan da göz yaşına boğularak -  dilediği özürler, 
size yol gösterici değildir.

Eğer bir kez bu sınır aşılmış olduğunda, tekrarlanır. 
Kendini frenleme sınırı düşer. Mağdur durumuna 
düşmeyin. Suçlu değilsiniz.

Her halükarda dışardan yardım 
isteyin,  ‘Kadınlara karşı şiddet 
– bizimle asla’ kampanyasının 
hamisi olarak, maalesef çok faz-
la şunu görmek zorunda kaldım: 
Fiziksel yaralar gün geldiğinde 
kapanıyor, ancak psikolojik ya-
ralar iyileşmiyor. Yaşam boyu bir 
iz bıraktığı gibi, yaşamı da hatta 
yıkmaktadır. Kim olursa olsun, 
eğer şiddet yaşamak zorunda 
kaldıysa, buna izin verilmeme-
lidir, hiç kimse bu durumla baş 
başa kalmak zorunda değildir.

Bu suçlar – suçtan başka bir 
şey değildir bunlar – genellikle 
kendi dört duvarı içerisinde 
gerçekleşmektedir; kendinizi 
emniyette hissetmeniz gereken 
yerde. 

Ve eğer bu şiddet eylemi sevdiğiniz ve güvendiğiniz 
bir şahıs tarafından uygulandığında, bu çifte trau-
matik bir durum teşkil eder. Güven ve yakınlık hissi 
yok olur. Başkasına açılmaktan ürkmeyin. Yardım 
eli uzatanlar var. Yalnız değilsiniz.

Regina Halmich
dünya boks şampiyonu ve ‘Kadınlara 
karşı şiddet – bizimle asla’ hamisi

‘

‘

Kime baş  
vurabilirim? 
Güvenebileceğiniz bir şahız olarak dok-
torunuzla görüşebilirsiniz. Tıbbi yardıma 
ek olarak (neredeyse her yerde) şiddet 
görmüş kadınların ve yakınlarının yönele-
bileceği ve yönelmeleri gerektiği danış-
ma ve destekleyici yerler bulunmaktadır.

www.hilfetelefon.de

www.gewaltschutz.info

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.frauenhauskoordinierung.de

www.gesine-intervention.de

www.signal-intervention.de

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/ 
frauen-vor-gewalt-schuetzen.html

Şiddet  
karşısında  
sıfır hoşgörü! 
 Şiddet devlet tarafından hoşgö-

rüyle karşılanmamakta ve bir ceza 
unsurudur. İlk başta mağdurun 
korunması gelir, şiddetten koruma 
yasasındaki (GewSchG) ana ilke 
‘fail evi terk eder - mağdur evde 
kalır’ detaylı bir şekilde düzenlen-
miştir. 

 Siz kendiniz ya da herhangi başka 
birisi tehdit edildiğinde polisi arayın! 
Polis faili on gün evinden uzaklaştı-
rabilir. Polis evdeki şiddetten haber 
alır almaz müdahale etmek zorun-
dadır.  

 Acil şiddet durumlarında doğrudan 
sulh hukuk mahkemesinden koruma 
hakkı talep edebilirsiniz. Failin süreli 
olmak üzere (genelde bir kaç ay) 
beraber oturdukları evde yaşaması 
ya da mağdura yaklaşması yada 
bağlantı kurması yasaklanır. 

 Bunun yanı sıra şiddet mağdurlarına 
maddi ve manevi tazminat, çocuk-
ların tek başına velayeti gibi, sivil 
hukuk daha başka koruma olanak-
ları da sağlamakta.

Kadına Karşı  

Şiddet 

Yardım Hattı


