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25 KASIM 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ (2021) 

‘’Kadına yönelik şiddet’’ toplumsal cinsiyete dayanan, zor kullanarak veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bırakma gibi eylemleri de içeren, fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar 
veren veya verebilme potansiyeli olan, kamuda veya kadının özel hayatında meydana gelen 
her türlü şiddet eylemidir.1 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edilen ‘Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)’ne rağmen, kadınlara ve kız çocuklarına 
yönelik şiddet dünya çapında yaygın bir sorun olmaya devam etmektedir. Yıllar boyunca, 
Birleşmiş Milletler de dahil pek çok örgüt ve sivil toplum kuruluşu bu konuda ilerleme 
sağlamaya çalışsa da küresel ölçekte gidilecek daha çok yol vardır. Bugün yalnızca üç ülkeden 
ikisi aile içi şiddeti yasalarla yasaklamışken, 37 ülkede hala tecavüz suçluları mağdurla 
evlenirse suçtan muaf tutulabilmektedir. 49 ülkede ise halen kadınları aile içi şiddetten 
koruyan yasa bulunmamaktadır.2 

Kadına yönelik şiddet, en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir ve bu suçu çevreleyen 
cezasızlık, sessizlik, damgalanma ve utanç gibi gerekçeler nedeniyle büyük ölçüde 
bildirilmemektedir. Genel olarak en yaygın şekliyle: yakın partner şiddeti (dayak, psikolojik 
taciz, cinayet), cinsel şiddet ve taciz (tecavüz, zorlanan ve istenmeyen cinsel yaklaşımlar, 
çocuklara yönelik cinsel istismar, zorla evlendirme, sokakta taciz, takip, siber taciz), insan 
ticareti (kölelik, cinsel sömürü), kadın sünneti ve çocuk evliliği ile kendini 
gösterebilmektedir.3 

Kadına yönelik şiddetle ilişkili verilere bakıldığında; küresel düzeyde yaklaşık 736 milyon 
kadın (neredeyse kadın nüfusunun üçte biri) partner şiddeti, partner dışı cinsel şiddet veya 
her ikisine birden maruz kalmıştır. Kadınlara yönelik şiddetin çoğu, mevcut veya eski 
partnerler/eşler tarafından işlenmektedir ancak ak kadınların %6’lık önemli bir kısmı ise 
partneri veya eşi olmayan biri tarafından cinsel şiddete maruz kalmıştır.4 Türkiye’de yapılan 
ulusal araştırmalar her üç kadından birinin evlilikleri boyunca en az bir kez eşlerinden fiziksel 
şiddet gördüğünü göstermektedir.5 

Özellikle COVID-19 pandemisi döneminde; sosyal izolasyon, kısıtlı hareket alanı ve ekonomik 
güvensizlik sebebiyle kadınlar şiddete karşı daha savunmasız hale gelmiştir. Yapılan bir 
araştırmada partneri tarafından şiddet görmesi sebebiyle yardım çağırısında bulunan 
kadınların sayısı beş kat artmıştır. Bunla paralel olarak 2020’nin Eylül ayında 52 ülke 
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kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme çalışmalarını COVID-19 planlarına entegre 
etmiş ve 121 ülke de hizmetleri güçlendirmek adına bazı önlemler almıştır. Ancak bu dönem 
özelinde acilen daha fazla çabaya ihtiyaç  vardır.4 

25 Kasım, 1999 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla kadına yönelik şiddete karşı 
uluslararası mücadele günü olarak benimsenmiştir ve o yıldan beri çeşitli temalarla dünyada 
ve kamuoyunda farkındalık ve duyarlılık yaratılmaya çalışılmaktadır. Tarihin 25 Kasım olarak 
seçilmesinin sembolik bir önemi vardır: Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör Trujillo’ya karşı 
özgürlük mücadelesi veren grupların başı olan üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Teresa 
1960 yılında öldürüldüler. Daha sonraki yıllarda onların bu mücadeleleri pek çok feminist 
hareketin sembolü haline gelmiş, 1999 yılında ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla, onların 
onuruna, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olmuştur.6 Ayrıca 
Birleşmiş Milletler, kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı ve 
toplumları harekete geçirmeyi teşvik etmek amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete 
Karşı 16 Gün” süreci etkinliğine de öncülük etmektedir. Bu 16 gün, 5 Kasım'dan 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü’ne dek süren dönemi kapsamaktadır.5 

Farkındalık yaratmak için bu yılki tema "Dünyayı Turuncuya Büründür: Kadına Yönelik Şiddete 
Şimdi Son Ver!" adıyla belirlenmiştir. Turuncu, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin 
olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden renktir. Birleşmiş Milletler, herkesi ‘’turuncu’’ 
hareketin bir parçası olmaya davet etmektedir.7 

 

Şekil-1: ‘’Dünyayı Turuncuya Büründür (Orange the World)’’ amblemi, Birleşmiş Milletler 

 

Kadına yönelik şiddet; eşitlik anlayışının, toplumsal kalkınmanın ve barışın sağlanmasının yanı 
sıra insan haklarının önünde de büyük bir engel olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) ‘’kimseyi geride bırakmama’’ amacı, kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik şiddete son verilmeden yerine getirilemez ve bu hedeflere 
ulaşabilmek için kadına yönelik şiddete bir an önce son verilmeli, toplumu oluşturan 
bireylerin ve devletlerin bu konuda istikrarlı ve kararlı olması, kadınları güçlendirmenin 
önünün açılması gerekir.5,7 
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