
 

 

 

 

 

BĠR KĠTABIN ÖYKÜSÜ 

«Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası» çerçevesinde, dayak yemiş 

kadınların tanıklık ettikleri dayak öykülen rinden oluşan bu kitabın nasıl 

hazırlandığını ve neler içerdiğini anlatmak istiyoruz.  

Böyle bir kitabı hazırlama kararı 17 Mayıs Yürüyüşü' •nün ertesinde 

alınmıştı. Yürüyüş, kadınların aile içinde yedikleri dayağa karşı çıkardıkları 

ilk toplu sesti. Burada hep birlikte «Dayağa Hayır!» demiştik. Ancak, dayağa 

karşı dayanışmanın somutlaşması, kadınların bu acı deneyimlerini dolaylı da 

olsa paylaşmalarıyla başlayabilir diye düşündük. İşte kitap bu paylaşmanın 

bir ilk aracı olarak gündeme geldi. 

Kitabın hazırlanmasında ikili bir çalışma yöntemi benimsedik. Bir 

yandan dayağa maruz kalmış kadınlarla konuşup, tanıklık ettikleri öyküleri 

toplarken, diğer yandan kampanyaya katılan kadınlar arasından 3 kişilik bir 

grup, kitabın iskeletini oluşturmak üzere çalışmaya başladı. Şöyle düşündük: 

Kadınların dayakla ilgili tanıklıkları geldiğinde elimizde bizi yönlendirecek, 

okuduklarımıza bir takım 
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sorularla yaklaşmamızı sağlayacak bir ön hazırlığımız olmazsa, zaten 

duygusal yükü ağır olan bu öyküler karşısında oradan oraya savrulabilir, 

içinde kaybolabiliriz. Bu iskelet, dayak yemiş kadınların tanıklıklarını 

düzenlememizde yardımcı olsun, öte yandan da bu ilk taslağın 

dönüştürülmesine, geliştirilmesine ışık tutsun istedik, öyküleri derleme ve ilk 

taslağı oluşturma süreçlerinin her ikisinde de hazırladığımız aynı anket 

sorularından yola çıktık. 

O aşamada bizi en çok tedirgin eden şey dayağa maruz kaldığını 

anlatmaktan kaçınmayan kadınlarla ilişki kurma sorunuydu. Dayağa Karşı 

Kampanya'ya katılan kadınlar arasından dayakla ilgili deneyimlerini 

aktarmayı kabul edecek kadınlar çıkacak mıydı? Kendi dışımıza ne kadar 

ulaşabilecektik? Kadınlar öze! yaşamlarının bu acılı yanını açıklamaya 

yanaşacaklar mıydı? Kısa bir süre içinde bu kaygılarımızın gereksiz olduğu 

ortaya çıktı.,Kendi aramızdan böyle kadınlar çıktığı gibi, çeşitli dergiler ve 

gazeteler aracılığıyla yaptığımız çağrılara da olumlu yanıtlar aldık. Zaten 

çevremizde dayak yemiş kadın bulmak için çok fazla çaba göstermek 

gerekmiyordu, önemli olan bu kadınların olaya bir dayanışma duygusuyla 

yaklaşabilmelerini sağlamak, birbirimize bu güveni verebilmekti. 

İlk taslak ile tanıklıkların bir araya getirildiği akşam toplantıları bizim 

için bu sürecin en yoğun anları oldu. Dokuz kişilik bir kadın grubu iş çıkışı 

bir evde toplanıyor, içimizden birinin yüksek sesle okuduğu dayak 

tanıklıklarını birlikte dinleyip tartışıyorduk. Bu uzun gecelerde hep birlikte 

ağladık, hep birlikte öfkelendik ve sonunda hep birlikte bu dayanışmanın 

verdiği gücü yaşadık. Artık dayak yiyenlerimiz ile yemeyenlerimiz arasında 

pek ayrım kalmadığını fark ettik. Birbirimize ve bize öyküleriyle katılanlara 

o kadar tanıdık, o kadar yakın hale gelmiştik ki, 
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dayak tehdidini hepimiz ensemizde hissederken, ortak öfkemizin verdiği 

güveni de taşımaya başladık. Bu ortak güven bizi şu sonuca ulaştırdı: Ya 

dayak tehdidi hepimizin başında olacak, ya da hiç birimiz dayak 

yemeyeceğiz. Bunun orta yolu yok. 

Bu yüzden de gerek yürüyüş günü, gerek daha sonra 4 Ekim'de 

Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası'nın düzenlediği Kadın Şenliği 

sırasında erkeklerin çok derin bir hakikati keşfetmiş gibi dile getirdikleri 

«Ama burda dayak yiyen kadınlar yok ki!» itirazı bize çok abes geliyordu. 

Bunun gerçeğe uymaması bir yana, çoğumuz bugüne dek dayak yememiş 

olsak, bu tehdidi hissetmemiş olmamız olanaksızdı. Dayak yemiş 

kadınlar/dayak yememiş kadınlar ayrımı geçersiz bir ayrımdır- 

Kampanyanın başından beri «bildiğimiz» bu gerçek kesinleşmişti, 

Bu kitabın somut bir dayanışmanın ilk adımı olmasını sağlayan bir 

başka girişim de tanıklık yapmış kadınların kendi aralarında toplanmaya 

başlamaları oldu. Bu toplantılarda en çok bugünden yarına alınabilecek 

somut önlemler tartışıldı ama bir yandan da kadınlar arası dayanışma 

üzerinde durduk. Burada geliştirilen öneriler, kitabın somut çareler 

bölümünü oluşturdu. 

Kitabımız iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısım topladığımız 

tanıklıklara dayanıyor. Burada aile içi dayağın yaygınlığını ve 

«meşruluğunu» tanıkların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan çeşitliliğine 

dayanarak sergiledikten sonra, dayağın nedenlerini irdelemeye çalışıyoruz. 

Kadının «görevlerini yerine getirmemesi —ki bu, adam her istediğinde 

sevişmekten, örneğin yemekleri kâimvalidenin usulüyle pişirmeye kadar 

uzanıyor— içki, adamın kimlik sorunları, kadının kişilik sahibi olma cüreti, 

görünürdeki somut nedenlerden bir kaçı. Ama gerek bu «vesileler»in 

çeşitliği, gerek adamın her dayak olayını başka gerekçelere dayandırması, 

aslında bütün bu gerekıfjŞlerin altında. 
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belli temel nedenlerin yattığını gösteriyor. Bu temel nedenleri 

irdelediğimizde ise dayağın bir iktidar ilişkisinin kurulması ve yeniden 

üretilmesi için araç olduğu sonucuna ulaşıyoruz. 

Aile içi dayağın nedenlerini ve somut olarak nasıl yaşandığını ele 

alan bölümü, kadınların dayağa rağmen ilişkilerini neden sürdürdüklerini 

tanıklıklar aracılığıyla açığa çıkarmaya çalışan bir bölüm izliyor. Evlilik 

sürdüğü sürece, dayak ancak «taraflardan birinin fiziksel olarak ortadan 

kalkması ya da etkisini yitirmesi yani yaşlanması ya da ölmesiyle 'bitiyor. 

Kadın evliliğine son vermek istediğinde ise yakınlarının, tanıdık çevresinin, 

hukuk, güvenlik ve sağlık kurumlarının engellemeleriyle karşılaşıyor. Ama 

bu kararı vermiş kadınlar sayıca az zaten. Onları ası! bağlayan zincir, 

ekonomik, maddi güçlüklerin aşıldığı durumlarda bile, ayrılmaya ideolojik 

ve psikolojik olarak hazır olmamaları. 

Bu durumda, kadınların dayak yememeleri için alınacak önlemleri 

aşama aşama düşünmek gerekiyor. Kitabımızın acil önlemlerden, uzun 

dönemli çözüm yollarına, bu arada sığınaklara ilişkin bölümü bizi yine de 

kesin bir çözüme götürmüyor. Aile içi şiddet bir iktidar ilişkisine dayanan 

aile kurumunun ayrılmaz bir parçası çünkü. 

Kitabımızın Batı ülkelerindeki deneyimleri ele alan sekizinci bölümü 

bu tanımızı doğruluyor. Kadının aile içinde dayak yemesi ne kültürel 

«gerilik» ile, ne «cahillik» ile, ne de «yasal sınırlar»a dayanarak 

açıklanabilir. Bunların Türkiye toplumuna göre fersah fersah aşıldığı Batı 

toplumlarında kadınlar hâlâ kocalarından dayak yiyorlar. Batı ülkelerinde 

sığınaklar var ama sığınakların kapılarında yığınla dayak yiyen kadın içeri 

alınmayı bekliyor. 

Kendi deneyimlerimiz olsun, Batı toplumlarında yaşananlar olsun 

bize şunu gösteriyor. Kadınların dayağı kabullenmeyecek bir özgüven ve 

kararlılığa sahip olmaları 
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için de, erkeklerin şiddete başvurmaktan çekinmeleri için de 

yapabileceğimiz en anlamlı şey kökenleri farklı da olsa tüm kadınlar arasında 

dayanışma ağları kurmak. Yasal ve tıbbi düzenlemeler konusunda sesimizi 

duyurabilmemiz de, dayak yediğimizde birbirimize sığınacak bir yer 

sunabilmemiz de bu tür ağları kurmamıza bağlı. 

Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası'nı başlattığımız günden beri 

çeşitli çevrelerden şu «uyan»yı aldık : «Dar yak, şiddetin geçerli olduğu 

toplumların her alanında var. Okuldan kışlaya, karakoldan cezaevine bu 

kadar yaygınlık taşıyan bir olgunun sadece bir yönüne, kadına yönelik 

olanına eğilmek yanlış bir yaklaşım» dendi. Kuşkusuz, bu durumların 

tümünde dayak bir egemenlik ilişkisinin sürdürülmesinin aracı. Ve kuşkusuz 

bunların hepsine karşı çıkmak gerekiyor. Ama hepsine ayrı ayrı da karşı 

çıkmak gerekiyor. 

örgütlenmeler belli konular çevresinde yürütülür. Kadınların 

ezilmişliğine bütün alanlarda-karşı çıkarken, bu genel mücadelenin 

örgütlenmesi her bir özel sorun etrafında verilecektir, özgül mücadelenin 

anlamı budur. Dolayısıyla yukarıdaki gibi bir itiraz, genel olarak şiddete 

karşı çıkarken şiddetin özel biçimleri ile etkin mücadeleyi ihmal etme 

tehlikesini taşır. Kadınların yüzyıllardır yedikleri dayağın bırakın karşı 

çıkılmayı, yaygın tartışma konusu bile olmaması, böyle bir ihmalin sonucu 

değil midir? 
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BÖLÜM I 

AĠLEDE KADINLARIN DÖVÜLMESĠ YAYGINDIR VE 

«MEġRU»DUR 

Toplumda şiddetin çeşitli biçimleri olduğunu biliyoruz. Soruna özel 

olarak kendi açımızdan, kadın açısından yaklaşmamızın belirli nedenleri var. 

Birincisi, bir cins olarak ezildiğimiz, baskı altına alındığımız bu toplumda 

mahkûm edildiğimiz konuma karşı çıkıyoruz. İkincisi, bu genel ezilme süreci 

içinde kadınların özel olarak evde, aile içinde yediği ve kimselere 

anlatamadığı dayağı açığa çıkarmak, erkeklerin kadınları dövmesini 

mümkün kılan nedenleri göstermek istiyoruz. 

Önce dayak nedir sorusunun yanıtı aranmalı. 

Dayak eğitim, cezalandırma, sindirmenin gerektiği her alanda 

egemen olanın, ezmek, ,baskı altına almak istediklerine uyguladığı fiziksel 

şiddettir. Esirler, köleler dayakla cezalandırılarak boyunduruk altına alınır, 

öyleyse ailede, yani «iki kişinin kurduğu gönüllü ortaklık»ta kadınlar dayak 
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yiyorsa bu neye işaret eder? Ailenin, örneğin okul, ordu, vb kurumlarla 

ortaklığı nerede yatar? 

Ortaklığın bir yüzü bunların hepsinin hiyerarşik yapılar oluşudur. 

Hepsinde emreden ve emredilenler, döven ve dövülenler vardır. Astlarına 

ceza verme hakkı yasalarla, geleneklerle sağlanan üstler vardır. Ailede de 

hukuken «REİS»liği tescil edilmiş bir koca, çocuklar üzerinde mutlak 

haklara sahip bir ana-baba, kısacası iktidar ilişkileri ve bunların barındırdığı 

şiddet söz konusudur. Ailenin tek farkı «mahrem» kabul edilen bir sevgi 

ilişkisine dayandığının varsayılmasıdır. 

Bir tanığımızın kocasının tavrı, aile içindeki şiddetin nasıl 

diğerlerinden farklı algılandığını mükemmel biçimde gösteriyor: «Kocam 

işkenceyi okur, karakolda dayak yiyenleri okur, sinirlenirdi. Niye 

sinirleniyorsun derdim ona. Ha karakolda bir adam dayak yiyor, ha ben 

senden!» 

Aile içinde babanın, ağabeyin, akrabaların ailedeki kadınları dövmesi 

yaygındır. Bu konu basının bile ilgisini çekecek boyutlara ulaştı, örneğin 

Milliyet gazetesi için ŞİAR araştırma kurumunun yaptığı kamuoyu 

araştırmasına göre, Türkiye'de kadınların % 26'sı" dayak yiyor. Demek k' her 

dört kadından biri dövülüyor. Dayak yiyenlerin % 72'si de kocasından yiyor 

dayağı üstelik bu oran yalnızca istatistiklere giren dayak olaylarını 

yansıtıyor. Dayağın mahrem kabul edilen aile hayatı içinde yaşandığını ve bir 

sır gibi saklandığını düşünürsek, istatistiklerin yansıttığı rakamların buz 

dağının tepesinden ibaret olduğunu rahatlıkla görebiliriz. 

Yalnızca «cahillerin», «hastaların» ve «sarhoĢların» karılarını 

dövdüğü yalandır. 

Dayağı açıklamak için öne sürülen gerekçeler genellikle «cahillerin», 

«kültürsüzlerin», «hastaların» kadın dövdükleri yolunda. 
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Dayak atmanın eğitim yetersizliğiyle ilgili olduğu aldatmacasına iki 

örnek vermek istiyoruz : 

1 — Soru : Ahmet Bey,, karıma vurdum diyorsunuz. 

«Ben erkek olarak, bakın biz Karadenizliyiz. Ben şöyle 

düşünüyorum. Bizim Karadeniz'de zorunlu tabii. Bu okumakla ilgili- Belki 

benim hanım okumamış evde çoluğu çocuğuyla uğraşmış, ben de tabii 

dışarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp eve gelmişim, beni makul 

karşılamamışsa dayak yemiştir.» 

Açıklama gerçekten ilginç. Döven kabahati biraz kendi memleketinin 

havasına, geleneğine buluyorsa, biraz da karısının yani dayak yiyen kişinin 

okumamışlığına buluyor. Okumuş kadının kocasına makul davranacağı ve 

dolayısıyla dayağa yol açacak hareketlerden kaçınacağına inanıyor. Ahmet 

Bey belki 'çok kültürlü' değil ama biz kadınların ne amaçla eğitildiğimizin 

bal gibi farkında. 

2 — Soru : Bahar, erkekler neden dövüyorlar sizce? 

«Bu noktada feodal ve patriarkal toplum düzeninin (düzensizliğinin) 

kendisine sağladığı elverişli koşullardan yararlanadururken, buna içten 

inanmadığının getirdiği komplekslerden ötürü kadına şiddet eylemi 

göstermekle, aslında kendi gücünü kadına yansıtmak istediğinden.. Kadına 

dayak atmayı bir çareye başvurmak olarak niteleyecek kadar bilgisiz 

olduğundan.» 

Bu örneklerden anlaşıldığına göre okumuş, feodal olmayan, kültürlü 

adamlar kadın dövmez kanısı yaygın. Oysa tanıklıklar başka bir gerçeğe 

işaret ediyor. 
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33 yaşında, yüksek eğitimli Türkân, 7 yıl önce anlaşarak evlendiği 

kendisi gibi yüksek eğitimli kocasından bu yedi yıl içinde çeşitli kereler 

dayak yemiş. 

Fatma 19 yıl evli kaldığı kocası ile İngiltere'de tanışmış. Kendisi 

orada İngilizce öğrenimi görürken kocası doktora yapıyormuş ve dayak 

İngiltere'de ilişki kurulduktan hemen sonra başlamış. 

Emine 29 yaşında ve kimya mühendisi. Bir yıl evli kaldığı, dayak ve 

kötü muamele gördüğü kocası ise doktor. Çok sakin, efendi görünüşlü, 

saygın eşinin bu tip davranışları olduğunu kimsenin tahmin edemeyeceğini 

söylüyor. 

Derya bilgisayar mühendisi. Boşandığı kocası mimar.22 yaşında 

evlenmiş. Evliliğinin ilk üç ayından sonra dayak yemeye başlamış. 

Ferhan'ın Fransa'da doktora yapmış «okumuş» kocasından evliliğinin 

altıncı günü dayak yiyişinin öyküsü ise 

Şöyle: 

«Kocam askerliğini oldukça geç yaptı, çünkü Fransa' dan oldukça geç 

yaşta dönmüştü. 40'ının üstündeydi. Yani bir 15-16 yaş, aramızda fark vardı. 

Her neyse, İstanbul'a geldik, buradan da askerlik yapacağı yere gideceğiz. 

Annem de bizimle beraber geldi. İlk kocamdan olan çocuklarıma bakacaktı, 

İstanbul’a geldiğimizde teyzem son derece sevindi, o gün orada bir yemek 

vardı, İstanbul'un son derece seçkin insanları davetliydi. Akşam için ben 

saçlarımı yaptırdım, çok güzel bir kıyafet giydim. Kalktık gittik teyzeme, hep 

birlikte. Aydın insanlar vardı, gazete* çiler vardı, büyük iş çevresinden 

önemli kişiler vardı... Doktorlar davetliydi, bir yalı bu bahsettiğim ev... 

Dışarda kebaplar yapılıyor, son derece güzel bir atmosferde yemek yeniyor... 

O sırada bir ara teyzemin köpeği yanıma geldi, ben köpeği seviyordum... 

Davetlilerden bir bey, yakışıklı bir doktor, «ne kadar tatlı değil mi» diyerek 

yanıma 
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geldi ve köpeği o da okşamaya başladı. Biraz sonra kafamı 

kaldırdığımda kocamla göz göze geldim, kocam kapının önünde durmuş, 

eliyle beni çağırıyordu, kalktım yanına gittim, daha gider gitmez, saçımdan 

yakaladı ve sürüklemeye başladı beni... dışarıya bahçeye doğru... saçımı 

kurtardım, elbisemi yakaladı ve elbisem yırtıldı, yani, her tarafım açıkta 

kaldı, zaten dekolte de bir elbiseydi, elbise de parçalandı. İnsanların içine 

nasıl çıkacağım diye düşünüyorum şimdi... Mütemadiyen tekmeliyor, 

vuruyor, benim sesim çıkmıyordu, çünkü davetli olduğumuz yer benim 

teyzemin eviydi, teyzemin o seçkin insanlara mahcup olmasını 

istemiyordum. Neden böyle bir olaya sebep olduk diye, o yüzden sesim 

çıkmıyordu ama korkunç derecede canım yanıyordu. Seni öldüreceğim, 

denize atacağım diye beni sahile doğru sürükledi, tekme tokat.» 

— Kimse müdahale etmedi mi? 

— «Hayır, karanlığa çekiyordu beni, bir kişi gördü, dedi ki ayıp, ne 

yapıyorsunuz, belki ondan utanarak, belki de hırsı geçtiği için dayak faslı 

orada kapandı. Ama benim o yırtık üstle ve morarmış yüzümle saç baş 

darmadağınık içeri girmem söz konusuydu... Nereye gidecektim ben? Üstelik 

son derece utanmıştım bu olaydan... çünkü biraz, önce orada tanıdık 

insanların iltifatlarıyla karşılaşmıştım, çok üzülmüştüm. Neyse bu olaydan 

sonra kendisine onunla devam edemeyeceğimi söyledim. Ama henüz 

evleneli bir hafta bile olmamıştı. Dedim ki ben senden ayrılacağım. Bir 

akrabam da (o da gazetecidir) dedi ki insan olan karısını dövmez, eşit güçte 

değilsiniz çünkü..,, yani erkek fizikman daha güçlü diye karısını dövme 

hakkına sahip değildir, demişti. Neyse gene araya birçok insanlar girdi ye biz 

tekrar yolumuza devam ettik.» 

Eğer «medeni» Avrupa memleketlerinde, üniversitelerde okumuş 

adamlar karılarını dövüyorsa, cehalet, «kül- 
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BÖLÜM    II 

DAYAĞIN MEġRU ORTAMI: AĠLE 

Kadınlar yalnızca kocalarından değil, ailedeki diğer erkeklerden de 

dayak yiyor. Piraye'nin mektubu kadınların yaşamına sahip çıkanların sadece 

kocaları olmadığını gösteriyor. Doğdukları andan itibaren dayakla tanışıyor 

kadınlar. Baba, ağabey, sonra sevgili, nişanlı, derken koca, hatta bazen oğul... 

Medeni statüleri farklı ama cinsleri aynı olan tüm bu erkekler dövebiliyor 

kadını. 

örneğin Nadire kocasının bir akrabasının kendisini namus bekçiliğine  

ataması  yüzünden  dayak yemiş. 

«ilk kocamdan dayak yememyMöyle oldu. Bir akrabasından mektup 

almıştı, kendisi okumuş, bana da verdi, okudum. Benim aleyhime sözler 

vardı. Ben sinirlendim, biraz söylendim. Bana kızmaya başladığını 

farket-tim. Mektubun bir yerindeki yazıyı göstererek okumamı istedi. Ben de 

okumayacağımı söyledim. Birkaç defa okumam için emir şeklinde ısrar etti 

ve ben okumamakta direnince üzerime yürüdü kiler gibi kullandığımız bir 
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oda vardı. Ben oraya kaçtım. Peşimden geldi, orada kıyasıya dövdü, yüzüm 

gözüm morardı. Bir hafta sokağa çıkamadım.» 

Filiz nişanlısından yediği dayağın onu başta çok sarsmamasının 

nedenini baba dayağına bağlıyor: 

«İlk dayak yediğimde çok üzüldüm ama fazla da sarsılmadım ve 

önemsemedim. Belki de olayı kanıksamamın nedeni babamın annemi ve beni 

dövmesiydi. Yani dayak benim için yabancı değildi.» 

Kadının baba evinde yediği tüm dayaklar onu kadınlığa ve bir 

anlamda da esas mesleği ve «hayatın anlamı» olan evliliğe hazırlamaktadır. 

Mutlu yaşayacağı bir evliliğin düşüyle, çoğu kez de baba evinde maruz 

kaldığı baskıdan kurtulmak amacıyla «dünya evi»ne giren birçok kadın, bu 

evde de şiddetle, saldırganlıkla karşılaşıyor. Üstelik dayaklar çoğu kez 

evliliğe adım atar atmaz başlıyor. 

Nurten 30 yaşında. Hemşirelik okulu mezunu. Evlenir evlenmez 

dayak yemeye başlamış ve o zamana kadar hep sevdiğini söyleyen kocasının 

ona «büyük aşk» diye takdim ettiği şeyin dayak biçimini almasına çok 

şaşırmış. 

Şenay 26 yaşında. Küçük bir kentte yetişmiş. 11 yıllık evli. 3 çocuğu 

var. ilk dayağını 15 günlük evliyken adet kanaması nedeniyle cinsel ilişki 

istemeyince yemiş. 

Fikriye 29 yaşında. 16 yaşında evlenmiş. Kendisi de kocası da 

Malatyalı. Başka birisi ile nişanlı iken kocası tarafından kına gecesi 

kaçırılmış. Fikriye'nin ilk dayağı kaçırıldığı gece müstakbel kocasının 

kendisine tecavüz etmesiyle birlikte olmuş. 

«İsteyenim çoktu ama teyzemin oğluna vermek istediler. Nişan 

yaptık. Kına gecesi beni kaçırdı bu adam. Tanımıyordum. Fatih'te bir 

arkadaşının evine götürdü. TV 
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seyrettim. Yat dedi yatmadım. Konuşmuyordum hiç. Üstümdekileri 

parçaladı. Çok bağırdım. Kıztaşı'nda bir bodrumdaydı ev. Kimse duymadı. 

Belki de duydu. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum gerisini. Bacaklarımdan kan 

gitti. Uyumuş kalmışım. O ara hep kapıyı üzerime kilitledi.» 

Aile Ġçi Dayak: ömür Boyu ĠĢkence 

Şimdi dayağın somutta, fiziksel olarak nasıl yaşandığına ilişkin 

örneklerimize bakmak istiyoruz. Amacımız, soruna uzaktan bakarak «aman, 

canım onlar da bir şeyler yapsın, dayak yemesinler» ya da «dayakla 

ölünmez» diyenlere işin o kadar kolay olmadığını ve dayağın mutlaka 

birlikte ve toplumsal olarak karşı çıkılması gereken bir İŞKENCE biçimi 

olduğunu göstermek. Toplumumuz şiddeti o kadar kanıksamış bir kamuoyu 

ki, belki onu sarsmak için ancak böyle korku filmi sahneleri başarı 

kazanabilir- 

Fatma'nın tanıklığından  bir bölüm : 

«O sabah kocam benimle yatmak istedi. Oysa ön dişim çekilmiş ve 

yenisi yapılana kadar dişsiz kalmıştım. Bu yüzden kendimi çok çirkin 

hissediyor, değil yatmak, konuşmak dahi istemiyordum. Bu sebepten ona 

hayır dedim. Ve sebebini de söyledim ama dinlemedi. Aramızda bir çekişme 

başladı. İlkin şaka gibi giderek ciddileşen bir şaka. O zamana kadar yatak 

vaziyetlerini daima kibar tutardı, belki de sonunda hep evet dediğimden 

bilemiyorum- Kısacası o gün ilk defa beni hırpalamaya başladı-Geceliğimi 

de yırtınca işin iyice ciddi olduğunu anladım.' Ağlamaya başladım. Şimdi 

geriye bakınca hem acıklı hem de komik geliyor olay» Koskoca, tahsilli, 

seviyeli (veya öyle olması icap eden) bir adam 44 yaşlarında, pek de güzel 

olmayan ve de tombul ve de dişsiz bir kadına teca- 

 

 

 

33 

  



 

 

 

 

 

BÖLÜM III 

DAYAĞIN GEREKÇELERĠ 

Peki bu kadar şiddeti nasıl açıklayabiliriz? Nasıl oluyor da erkekler 

kadınları dövebiliyorlar? Bu gücü neremden alıyorlar? Bu sorunun yanıtını 

araştırmadan önce, tanıklık yapan kadınlardan dayağın çeşitli «gerekçelerini 

öğrenelim. 

Döven ve bazen de dövülenlerin ileri sürdükleri ge
1
-rekçelere 

bakılacak olursa, dayak nedenleri kadının görevini yapmaması, boyunu 

aşması, «şirretliği», itaatsizliği, adamın kışkanlığı, içki içmesi, ırz-namus 

meseleleri'; adamın iş yaşamında başarısız olması, sorunları, sinirliliği, 

aşağılık duygusu, erkeğin ailesi ile kadının uyuşmazlıkları vb diye 

sıralanıyor. 

Görevlere ilişkin diye özetlediğimiz gerekçelerin ardında şu yaygın 

kabul yatıyor: Kadının aile içinde çeşitli görevleri vardır. 

Evin işlerini yapmak, çocuk doğurmak ve bakmak, erkeğin kimliğine 

uygun davranmak, adam her istediğinde 
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de sevişmek, erkeğin ailesiyle iyi geçinmek gibi. Bunlardan biri eksik 

kaldığında dayak atmak için erkeğe bahane çıkmış oluyor. 

Şenay ilk dayağını kaynanasının «iş yapmıyor» yakınması ile yemiş. 

Eşi annesine düşkün olup, «yüz kadından vazgeçerim, annem bir tane» 

diyormuş. 

Ahmet Bey karısını dövme nedenlerini şöyle ifade ediyor: 

«Dışardan herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp eve gelmişim. Beni 

makul karşılamamışsa dayak yemiştir. Yahu .diyorum, ben dışarıdan geldim, 

belki sinirlenmişim, belki bunalımdayım, belki bir şeyle karşılaşmışım, bir 

sıkıntım var. Sen beni makul karşılamalısın diyorum.» (Burada karısının 

'Sabredemem ki' diye araya girmesi üzerine Ahmet Bey 'Sabredemezsen 

yersin dayağı dedi). 

Bir arkadaşımızın İsveç'te görüştüğü Menekşe ise ikinci çocuğunun 

geri zekâlı olarak doğumundan sorumlu tutulduğu için sürekli olarak dayak 

yemiş. 

Erkeğe cevap vermek, itaatsizlik, dik başlılık, şirretlik gerekçeleri ise 

bariz biçimde erkeğin egemen, kadının bağımlı olduğu bir ilişki anlayışından 

hareketle öne sürülüyor. Kadının isteklerine, küçük zevklerine tahammül 

edemiyor erkekler. Kadının bir kişiliği olması onları rahatsız ediyor. 

Derya'nın çok güzel ifade ettiği gibi, «Kocam, hem üniversite mezunu, 

okumuş, terbiyeli filan kadın arıyordu, hem de bu aynı kadının 

düşünmemesini, o ne derse onu yapmasını istiyordu.» 

Nadire'nin kabahati sigara içmek olmuş: «İtaat etmemi, sigara 

içmememi istedi ve bana 'benim yapılmasını istemediğim şeyleri yapma,  

ben koçanım, ne dersem onu yap dedi. Ben yılların verdiği alışkanlık ve 

yapılan baskılardan ötürü ondan gizli içmekte 
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devam ettim. Gizli içerken yakaladığı zaman dövüyordu. Her iki 

kocam da onların sözüne, arzularına itaat etmediğimde  dövüyorlardı. 

Erkek, kimliği, konumu ve gücü sarsıldığı zaman kadını döverek 

kendisiyle uyum içinde olmamasının cezasını veriyor- Bahar şöyle diyor: 

«... dikbaşlı olduğum için yani onun benden duygu, düşünce; davranış 

beklentilerine karşı çıktığımda dayak yiyordum 

Kıskançlık, ırz ve namus gerekçeleri ise neredeyse en meşru, hatta 

hoĢgörü ile kabul edilen gerekçeler 

Kadın bedeninin sahipliği ve kullanımı, ırz ve namus kavramları 

çerçevesinde erkeklere bırakılmış. Bu korumacılık görevi de kıskançlığın 

özrü oluyor. Yani kadına sahip çıkmanın yolu, daha baştan onu sindirmekten 

geçiyor. Yukarıda verilen ve evlilik başlar başlamaz dayağın başladığına 

ilişkin tanıklıklar da bunun göstergesi. 

Nuran 30 yaşında, enstitü mezunu. 14 yıllık evli; 16 yaşında iken bir 

iki kez buluştuğu bir gençle, onu sevdiği ve kendini mecbur hissettiği için 

kaçarak evlenmiş. Daha sonra amcasının yanında okulu bitirmiş, Evliliğin ilk 

yılı içinde dayak başlamış. Ayda bir iki defa olmak üzere devam ediyormuş. 

Dayak nedeni başlangıçta sadece kıskançlık imiş ama daha sonra buna 

kadının cinsel isteksizliğinden ve adamın artan içki düşkünlüğünden 

kaynaklanan dayaklar eklenmiş. 

Neşe 34 yaşında-. Orta eğitimli. Eşi öğretmenmiş ve 1402 sayılı yasa 

ile işten atılmış. Dayak evliliğin ilk yılında başlamış ve genellikle kıskançlık 

ya da parasızlığa bağlı nedenlerle çıkıyormuş. 
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BÖLÜM IV 

ERKEKLERĠN KADINLARI DÖVEBĠLMESĠNĠ MÜMKÜN 

KILAN NE? 

Gerekçeler o kadar çok ve çeşitli ki, bunlardan hangilerinin daha sık 

ya da kesin olarak dayağa yol açtığını saptamaya olanak yok. Tanıklarımızın 

çoğu da bunları «sudan» nedenler olarak tanımlıyor zaten. 

Selma: 

«Dayak nedeni çoğu zaman değişiktir, bazen onunla yatmak 

istemediğim için, bazen yemeği beğenmediği için, bazen de gereksiz 

kıskançlık yüzünden beni döver 

Piraye : 

«Babam ve abime herhangi bir şey dayak atmak için bahane olur. 

Yemeğin güzel olmayışından tutun da, kızların herhangi bir dedikoduya 

maruz kalmalarına kadar. (...) Benim babamın üç karısı vardı, kızdığı zaman 

üçünü birden döverdi. Birçok erkek de benzer nedenlerde, kendi 
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zayıflıklarını bastırmak ve güçlü görünmek düşüncesiyle karışır ı dövüyor.» 

Dayak belli ki, bir şeylerin belirtisi ama bu «sudan nedenlerin» değil. 

Erkeklerin bizleri neye dayanarak ve nasıl dövdüğünü, dövebildiğim 

açıklamak için başka yerle* re bakmak gerek. Biz bunları iki başlık altında 

topladık: 

1 — Egemenlik ve iktidar ĠliĢkisi 

Kitabımızın başında da değindiğimiz gibi, aile babanın çocuklara, 

kocanın karısına egemen olduğu bir kurumdur; dayak da bu egemenliğin hem 

ifadesi, hem de bunu sürdürmenin aracıdır. Yukarıda saydığımız 

bahanelerden herhangi birini kullanarak karısını ya da çocuğunu döven erkek 

aslında aile içindeki otoritesini kullanmakta ve pekiştirmektedir. Nedir 

OTORİTE? Bir insanın diğerleri üzerindeki otoritesi derken, neyi 

kastediyoruz? Otorite, başka insanların yaşamlarını nasıl sürdüreceklerine, 

nasıl giyineceklerine, nasıl davranacaklarına ve gerektiğinde nasıl 

cezalandırılacaklarına karar verme hakkı, yani onların yaşamlarını kendi 

yaşam ve değerlerine göre biçimlendirme gücüdür. Zaten, erkeklerin egemen 

olduğu bu düzeri kapalı kapılar ardında tek tek erkeklerin otoritelerini 

kullanmalarıyla süreklilik kazanmıyor mu? 

Daha önce gerekçeleri sıralarken, erkeğin kendisine itaat edilmesini 

istediğinden söz etmiştik. Tanıklarımızdan bazıları yedikleri dayağın böyle 

bir iktidar ilişkisine dayandığını çok açık br şekilde dile getiriyorlar. 

Filiz : 

«Kanımca erkekler kendilerini kanıtlamak için dayak atıyorlar. 

Dayak atarak güçlü olduklarını duyumsuyorlar. Dayak onlar için konuşmak 

.gibi bir ifade biçimi oluyor.»   ! 
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KADINLAR VARDIR 

 

Susmamız oturmamız  

Hep boyun eğmemiz 

Hayatı seyretmemiz 

İstendi bu güne dek 

 

Kadınlar vardır  

Kadınlar her yerde 

Suskunduk ve bekledik 

Yaşamı seyrettik 

Sonunda yeter dedik 

Bir daha susmayana dek 

 

Kadınlar vardır  

Kadınlar her yerde

 

Güfte: Filiz Kerestecioğlu 

The verses of the popular song of the feminist movement called  

“There are Women” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The popular poster called “Venus in the Jar” made by the painter Gülsüm Kocamustafa 




