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Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri 
Nedir?
İlk olarak toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
rolleri kavramlarının anlașılmasının kadına yönelik 
șiddet konusunda önemli olacağı düșünülmekte-
dir. Bireylerin doğuștan sahip oldukları biyolojik, 
fizyolojik ve genetik özelliklerine bakılarak cinsiyeti 
tanımlanmaktadır. Bu duruma atanmıș cinsiyet de 
diyebiliriz. Erkek veya kız olarak belirlenen bu 
cinsiyetler bireylerden beklenen rolleri, sorumlu-
lukları ve davranıșları farklılaștırmaktadır. Erken 
yașlardan itibaren kiși kadının veya erkeğin nasıl 
davranması gerektiğini, kendisine yüklenmiș olan 
rol ve sorumlulukları içine doğduğu toplumdan 
öğrenmeye bașlar. Toplumsal cinsiyet kavramı, 
toplumun kadınlara ve erkeklere yüklediği bu farklı 
rol, görev ve sorumlulukları ifade etmektedir. 
Toplumsal cinsiyet rolleri ise, toplumda kadına ve 
erkeğe yüklenen farklı duygu, düșünce ve 
davranıș kalıplarını ifade etmektedir. Toplumsal 
rollerin değișmez olduğu ve doğuștan geldiği 
düșüncesi cinsiyetler arasında rollerden doğan 
eșitsizliklerin sorgulanmadan kabul edilmesine 
neden olabilir. Erkek egemen yapıda toplum 
tarafından kadınların ikincil konumunu karșı 
çıkmadan kabul etmeleri beklenir. Bu durum bir 
cinsiyetin diğeri üzerinde üstünlük kurmasının, ona 
baskı ve șiddet uygulamasının önünü açmaktadır. 

Kadına Yönelik Şiddet Nedir?
Kadına yönelik șiddet, kadına yalnızca kadın 
olduğu için uygulanan ve kadınları etkileyen 
cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve/veya ekonomik açıdan zarar görme-
si ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuç-
lanması muhtemel her türlü tutum ve davranıș 
kadına yönelik șiddettir. 

Kısaca șiddet türlerine değinecek olursak:

Fiziksel Şiddet
Tokat, tekmelemek, saçını çekmek, kesici veya 
vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar 
suyla yakmak, yumruklamak, hırpalamak, 
vücudunda yanıcı maddeleri (sigara vb.) söndür-
mek, vücudunun belirli bölgelerini ezmek, 
sakatlamak, ișkence yapmak, sağlıksız koșullar-
da yașamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetle-
rinden yararlanmasına engel olmak gibi eylemler 
fiziksel șiddettir.

Cinsel Şiddet
İstenmeyen her türlü cinsel içerikli davranıș cinsel 
șiddettir. Eylemi gerçekleștiren kișinin partneriniz 
olması (sevgili, eș, flört vb.) cinsel șiddet uygula-
masını meșrulaștıramaz. Kișinin rızasının olmadığı 
her türlü eylem kim tarafından yapılıyorsa yapılsın 
cinsel șiddet uygulandığı anlamını tașımaktadır.



Psikolojik Şiddet
Tehdit etmek (özellikle “cinsel içerikli/nude” görüntüleriyle), kișinin çevresindeki kișilerle 
görüșmesini engellemek, eve kapatmak, küçük düșürmek, korkutmak, hakaret etmek, 
kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, nasıl giyineceğine karıșmak, nereye 
gideceğine karıșmak, kadının kendisini geliștirmesine (eğitim, iș vb.) engel olmak gibi eylemler 
psikolojik șiddettir.

Sözlü Şiddet
Bağırmak, hakaret etmek, küfür etmek, iğneleyici söylemlerde bulunmak, kișinin kendisini 
kötü hissetmesine neden olacak cümlelerde bulunmak, eleștirmek, sorguya çekmek, așağıla-
yıcı isimler takmak, alay etmek, kadının özgüvenini yitirmesine neden olmak gibi eylemler 
sözlü șiddettir.

Ekonomik Şiddet
Maddi olanakları kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak, kadının mallarını ve gelirlerini elinden 
almak, çalıșmasına izin vermemek, istemediği iște zorla çalıștırmak, çalıșıyorsa iș hayatını 
olumsuz etkileyecek kısıtlamalar getirmek, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini 
almadan tek bașına karar vermek gibi eylemler ekonomik șiddettir.

Kadının Üzerinde Şiddetin Etkisi
Birden çok etki olmakla birlikte bu etkiler psikolojik, fiziksel ve toplumsal șeklinde sınıflandırıla-
bilir. Utanma, suçluluk, korku, endișe, yalnızlık hissi, bașarısızlık hissi, yetersizlik hissi, insanla-
ra güvenmekte zorlanma, değersizlik hissi ve düșük özgüven psikolojik etkilere örnek olarak 
verilebilir. Fizyolojik etkilere örnek ise yaralanma, sakatlık, bayılma, alkol ve madde bağımlılığı, 
sağlık sorunlarının ihmali, kürtaj, ölüm, artan düșük ve ölü doğum oranları örnek olarak 
verilebilmektedir. Son olarak toplumsal etkilerde ise toplumdan izolasyon, evlilik, erken anne 
olma, ciddi oranda okul ve iș devamsızlıkları gibi örneklerden bahsedilebilir.

Şiddete Uğrandığında ya da Şiddet Tehlikesi Altındayken
Başvurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
 KOZA-Șiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 ALO 183 Sosyal Destek Telefon Hattı
 Valilikler-Kaymakamlıklar
 Cumhuriyet Bașsavcılıkları - Aile Mahkemesi Hekimleri
 Polis Merkezleri – Jandarma Karakolları
 Sağlık Kurulușları
 Belediyelerin Kadın Dayanıșma Merkezleri 
 Baroların Kadın Dayanıșma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları
 Kadın Sivil Toplum Kurulușları

Kadına Şiddet Toplumsal Bir Sorundur“




