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ADAM ÖLDÜREN KADINLARA FARKLI BİR PERSPEKTİFTEN BAKIŞ 

Rumeysa AKGÜN 1 

Öz 

Adam öldürme suçu her ne kadar çoğunlukla erkeklerin işlediği bir suç gibi görünse de suç 
istatistiklerine bakıldığında az olmakla birlikte kadınların bir kısmının bu suçu işlediği 
görülmektedir. Adam öldürme gibi önemli bir suçun nedeni şüphesiz tek bir unsura 
bağlanamayacak kadar karmaşıktır. Kriminoloji ve suç sosyolojisi alanında adam öldüren kadınlar 
ile ilgili yapılan çalışmalarda kadınların bu suçu işleme nedenleri ile ilgili pek çok kuram ve 
açıklama mevcuttur. Adam öldüren kadınlar konusunda yapılan araştırmalar ve medyada yer alan 
haberler kadınların öldürdükleri kişilerin çoğunlukla eşler, sevgililer veya kendilerine tecavüz eden 
kişiler olduğunu göstermektedir. Bu durum kadınların adam öldürme suçunu büyük ölçüde birinci 
dereceden tanıdıklarına karşı işledikleri görüşünü desteklemektedir.  

Adam öldürme suçunu işleyen kadınların öldürme eylemini gerçekleştirmeden önce çoğunlukla 
çocukluktan itibaren yaşamlarının şiddet, tecavüz gibi olaylarla sarmalandığı görülmektedir. Bu 
durumda yaşadığı travmalar sonucunda kendisine şiddet uygulayan, tecavüz eden/etmeye çalışan 
kişiyi öldüren kadın suçlu mudur kurban mıdır? Türk Ceza Kanununda bu sorunun cevabı birkaç 
istisna dışında şüphesiz açıktır. Buna karşın sosyal hizmet gibi sosyal refah ve sosyal adaleti 
gerçekleştirmeye çalışan bir disiplinde bu sorunun cevabı oldukça zordur.  

Bu çalışmanın konusu adam öldüren kadınların suçlu mu yoksa kurban mı olduklarının 
incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı sosyal hizmet disiplini üzerinden adam öldüren 
kadınlara farklı bir bakış açısı geliştirmektir. Çalışmada kadınların adam öldürme nedenlerini 
açıklayan kuramlar, kadınları adam öldürmeye götüren nedenler ve sosyal hizmet odağında adam 
öldüren kadınlar konuları ele alınarak kadınların suçlu mu kurban mı olduklarına ilişkin sorunun 
cevabı aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adam Öldüren Kadın, Adam Öldüren Kadın Kuramları, Kurban, Suç 
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A DIFFERENT PERSPECTIVE ON WOMEN WHO MURDERED MEN 

Abstract 

 

Although homicide is seen as a crime mostly committed by men, it is seen that some of the women com-
mitted this crime, although it is rare when looking at the crime statistics. The cause of an important crime 
like murder is undoubtedly too complex to be attributed to a single factor. There are many theories and 
explanations about the reasons why women commit this crime in studies about women who kill people in 
the field of criminology and crime sociology. Research on women who kill people and news in the media 
show that the people killed by women are mostly spouses, lovers or people who raped them. This situa-

tion supports the view that women mostly committed murder against their first-degree acquaintances. 
It is observed that the lives of women who have committed murder have been wrapped up with incidents 
such as violence and rape, since childhood, before committing the act of murder. In this case, as a result 
of the traumas she experienced, the woman who inflicted violence on her, raped / killed the person who 
tried to rape her, is she a criminal or a victim? The answer to this question in the Turkish Penal Code is 
undoubtedly clear, with a few exceptions. However, the answer to this question is quite difficult in a disci-
pline that tries to realize social welfare and social justice, such as social work. 

The subject of this study is to examine whether women who killed men were criminals or vic-

tims. In this direction, the aim of the study is to develop a different perspective on women who 

kill people through social work discipline. In the study, the theories explaining the reasons for female 

homicide, the reasons leading women to murder, and the issues of women who kill people in the focus of 

social work will be discussed, and the answer to the question about whether women are criminals or vic-

tims will be sought. 

Keywords: Crime, Female Homicide, Theory of Female Homicide, Victim

Giriş  

Katil kelimesini işittiğimizde karanlık kişiler, yeni kurbanlarını bekleyen caniler aklımıza 

gelir. Çoğunlukla da bu suçu bir erkeğin işleyebileceği düşünülür. Cinayet şüphelisi ya da 

tutuklanan kişinin kadın olduğunu öğrendiğimizde şok oluruz (Jensen, 2001: s. 1). Kadın 

suçluluğu kavramı 20. yy’a kadar çok fazla göz önüne alınan bir kavram   değildi. Kadın   

suçluluğunun görünürlüğünün bu kadar geç gündeme gelmesinin nedeni kadınların tarihin her 

döneminde erkeklere göre daha az suç işlemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle 

ikinci  dalga feminizm hareketleriyle birlikte feminist kriminolojide cinsiyet ve suç kavramlarına 

odaklanıldı (Lind, 2006).  

2008-2017 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerinde kadın ve erkek hükümlü sayısına   

bakıldığında erkek hükümlü sayısının kadın hükümlü sayısından 100.000 fazla olduğu; en fazla 

kadın hükümlü sayısının ise Letonya’da olduğu görülmüştür (Eurostat, 2020). Bu sonuçtan yola 

çıkarak suç türleri açısından bakıldığında adam öldürme oranlarında kadınların erkeklerden daha 

az bu suçu işledikleri söylenebilir. Adam öldürme suçunu işleyen kadınların suçlu mu kurban mı 



156 

 

oldukları konusunu tartışmaya geçmeden önce kadınların neden adam öldürdükleri incelenmekte 

yarar vardır. 

 

1. Kadınlar Neden Adam Öldürür? 

Kadınların neden adam öldürme suçunu işlediklerini sorgulamak şüphesiz adam öldüren 

kadınlar suçlu mu kurban mı sorusundan daha kolay cevaplanacak bir sorudur. Erkeklerin 

kadınları öldürme nedenlerine bakıldığında ekonomik sebepler, kadınların boşanmak istemesi, 

barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini kabul etmemesi gibi sebepler sıralanabilir (Kadın 

Cinayetlerini Durduracagiz Platformu, 2019). Kadınların adam öldürme nedenlerine bakıldığında 

ise, bu durumla ilgili iki yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan ilki kadınların adam 

öldürmelerini açıklayan kuramlardır. İkinci yaklaşım ise  Akgün (2019)’ün kadınları adam öldürme 

suçuna götüren patikalar çalışmasından yola çıkarak kadınları adam öldürme suçunu işlemelerine 

neden olan etmenler incelenecektir. 

 

1.1. Adam Öldüren Kadınlar ile İlgili Kuramlar  

Adam öldürme ile ilgili kuramlara bakıldığında, genellikle kadınları sadece sayısal verilerde 

ele aldıkları görülmektedir. Geleneksel dönem adam öldürme kuramlarında, cinsiyet değişkenini 

dikkate almadan kadın ve erkeklerin cinayet işleme motivasyonları aynı nedenlere bağlanmaktadır. 

Sadece yoksunluk kuramaları, alt kültür kuramları kadınları ve yaşamlarını dikkate almıştır (Jensen, 

2001: s. 23).   

Kadın suçluluğunun erkek suçluluğundan ayrı değerlendirilmeye başlanması feminist 

hareketler ile önem kazanmıştır. Kadınların geleneksel kadın rollerinden duydukları 

memnuniyetsizlikten dolayı seslerini yükseltmeye başlamasıyla ortaya çıkan kadın hareketleri ile 

birlikte feminist kuramlar ortaya çıkmıştır (Corey, 2008: s. 374). Kadınların farklı yönlerine (Liber-

al, Kültürel, Marksist, Sosyalist) odaklanan feminist kuramlara 1970’li yıllardaki ikinci dalga femi-

nist hareketinin eklenmesi sonucu Feminist Kriminoloji kavramı ortaya çıkmıştır (Chesnesy Lind, 

2006; Burgess-Proctor, 2009). Böylece suç işleyen kadınların durumu artık erkek suçlulardan 

bağımsız olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. İlk dönemlerde kadınların neden suç işlediği 

üzerine çalışan feminist kriminologlar, daha sonraki yıllarda kadınların erkeklere göre neden daha 

az suç işlediği üzerinde çalışmalar yapmıştır (Dolu, 2011: s. 447). 

Kadınlar her dönemde erkeklere göre daha az suç işlemiştir. Suç özelinde bakıldığında ise 

adam öldürme suçunu işleyen kadın sayısı Dünya’da olduğu kadar Türkiye’de de daha azdır. Bu 
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durumu açıklayan pek çok yaklaşım olmakla birlikte  kadınların  adam öldürme suçunu 

işlemesinde patriarkal yapıya sahip toplumların daha çok etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla 

birlikte özellikle suç sosyolojisi alanında kadınların adam öldürme nedenlerini açıklayan kuramlar 

bulunmaktadır. Bu kuramların bir kısmı sonraki bölümde verilmiştir. 

 

1.1.1. Şiddet Alt Kültürü Kuramı 

Şiddet alt kültürü kuramı, adam öldürmeyi ve şiddetin davranış üzerindeki etkisini açıkla-

yan sosyolojik kuramlardan en yaygın olanıdır (Wallace, 1986). Şiddet alt kültürü, aile kültüründeki 

değerleri ve tutumları paylaşır. Kişilerin şiddet davranışını alt kültür olarak benimsediklerini anla-

mak için o alt kültürdeki değerlere ve tutumlara bakmak gerekir. Buna göre bir alt kültürde norm-

lar, tutumlar ve değerlerde şiddet davranışına eğilim fazla ise o alt kültür üyeleri diğerlerinden 

daha fazla şiddet göstermektedir (Ball Rokeach, 1973). Bununla birlikte değerlere ve geleneklere 

daha fazla bağlı olan kesimlerde şiddetin daha fazla ve kuralların daha sert olduğu söylenebilir. 

Halkın aşiretlere ayrıldığı ve törelerle yönetilen Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölge-

lerde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin daha fazla olması bu duruma örnek gösterile-

bilir (Akgün, 2017). 

 

1.1.2. Sosyal Rol Kuramı  

Sosyal rol kuramı, kadınlar ile erkekler arasındaki davranışsal farklılıkların cinsiyet kalıp 

yargıları ve sosyal rollerle açıklanabileceğini savunur. Bu roller, toplum tarafından tanımlanan, bir 

sosyal kategorideki bireylerin hepsinden beklenen, öğrenilmiş tepkilerdir (Dökmen, 2015: s. 82). 

Bu kalıplar, kadın ve erkeğin toplum içindeki rollerini belirler. Toplumdan topluma değişmekle 

birlikte, genel anlamda, toplumların kadınlara atfettiği roller ve erkeklere atfettiği roller birbirine 

benzer özellik taşır. Kadınlar her ne kadar bazı toplumlarda daha fazla evin dışında çalışsa da 

özellikle eril hâkimiyetin fazla olduğu toplumlarda kadının temel görevi, evin düzenini ve 

çocukların bakımını sağlamaktır. Erkeklerin görevi ise, dışarıda evin ihtiyacı olan parayı temin 

etmektir. Böyle bir toplumsal düzenin olduğu bir ortamda kadının suç işlemesi elbette 

düşünülemez. Çünkü şiddet içerikli suçlar kadınların cinsiyet rollerinden beklenen bir suç türü 

değildir (James, 2000). Kadın suç işlediğinde ise (özellikle adam öldürme gibi) bu durum onun 

cinsiyetine özgü davranış kalıplarının dışına çıktığı anlamına gelmektedir (Akgün, 2017). 
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1.1.3. Kendini Savunma Modeli 

Özellikle ataerkilliğin hâkim olduğu toplumlara bakıldığında kadınların gördüğü şiddetin 

göz ardı edildiği, normalleştirildiği görülmüştür. Kadınlar yaşadıkları şiddetin sonucunda da büyük 

oranda kendini savunmak amacıyla adam öldürme suçunu işleyebilmektedir. Buna karşın özellikle 

kadınlar erkekler kadar kendilerini savunamamakta  (McMahon, 2013), yaşadıkları şiddeti ve 

istismarı mahkemede anlatamamaktadır. Adam öldürme suçunu işleyen kadınlara bakıldığında; 

çoğunlukla kötü muamele gören ya da dayak yiyen kadınlarda aniden görülen şiddetli bir tepki 

sonucu ortaya çıkmakta ve önceden planlanmış bir nitelik taşımamaktadır (İçli ve ark., 1995). 

Kadınların kendini savunmak amacıyla adam öldürme suçunu işledikleri görüşü, 1987 yılında 

Browne tarafından kendini savunma modeli olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre; kadınlar eğer 

cinayet işliyorlar ise, genelde evlilik ilişkilerinde yaşadıkları şiddete karşı kendilerini korumak 

içindir (Merlo ve Pollok, 2006). 

 

1.1.4. Aile İçi Şiddet ve Hırpalanmış Kadın Sendromu 

Hırpalanmış kadın, bir kadının sürekli olarak farklı şekillerde fiziksel şiddete uğramasıdır 

(Browne, 1987). Bu yaklaşım 1984’de Lenore Walker tarafında geliştirilmiş ve 1979’da hırpalanma 

döngüsü olarak adlandırılmıştır (Ogle ve Jacobs, 2002). Walker, 1986 yılında  istismarcılarına ciddi 

zarar veren veya öldüren 96 hırpalanmış kadınla çalışmıştır. Walker, mahkemelerde  33 vaka ile 

hırpalanmış kadını sendromunu kanıtlamış ve 32 vakada ceza aşamasına gelmiştir (O'Donovan, 

1991). Walker, 1970’lerin başında hırpalanmış kadın sendromu konusunda çalışmalarını 

sürdürürken hırpalanan kadınların; yoksul, eğitimsiz, kendilerine ve çocuklarına destek olabilecek 

bir işten yoksun ve toplum içindeki haklarından mahrum olduklarını saptamıştır (Walker, 2000). 

Bu kurama göre, hırpalanan mağdurlar psikolojik problemler sonucunda öğrenilmiş çaresizlik 

yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda da doğru ve yanlışı birbirinden ayıramamakta ve beklenmedik 

olumsuz davranışları gerçekleştirmektedirler (Ogle ve Jacobs, 2002). Hırpalanmış kadın 

sendromu, kadınların istismar döngüsünün onları psikolojik olarak nasıl etkilediğini ve bunun 

sonucunda cinayete sebep olduğunu açıklamak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde 

tanımlanmıştır (England, 2007). İngiltere ve Galler’de ise, mahkemelerde jüri istismara uğrayan 

kadınlar adam öldürdüğünde, bunu adam öldürme suçu olarak ele almamaktadır (Kochan, 1989). 
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1.1.5. Postpartum Depresyon, Psikoz ve Psikolojik Rahatsızlıklar 

 Bu kurama göre kadınlar hamilelik ve doğumu takip eden zamanlarda hormonal ve 

kimyasal değişiklikler sonucu doğum sonrası depresyona maruz kalabilir. Yaşanan bu depresyon 

sonucunda, bazı kadınlarda bu psikolojik durumların geliştiği ve bunun psikozu oluşturduğu, 

sonuçta da kadınların gerçeklik algılarını kaybederek zararlı davranışlar içine girdiği veya gerçekte 

ne yaptığını bilmeyerek çocuklarını öldürdükleri görülmektedir (Ogle ve Jacobs, 2002; Friedman 

ve Resnick, 2007). Resnik (1969)’in çocuk cinayetleri ile ilgili yaptığı 131 vaka çalışmasında, 

kadınların cinayet işleme nedeninin fedakârlık, akut psikotik, istenmeyen çocuk, kazara ve eşten 

intikam almak olduğu görülmüştür (Resnick, 1969). 

Doğum sonrası dönemde, aileye yeni bireyin katılımıyla birlikte özellikle annenin 

sorumlulukları da artmaktadır. Doğum sonrası dönemde anne depresyon yaşamışsa ve çevresinde 

kendisine destek olabilecek kişi yoksa yaşadığı bunalımın ve psikolojik sorunların kaynağını 

çocuğu olarak görebilir ve çocuğuna zarar verebilir. Bu zararın boyutları annenin içinde 

bulunduğu psikolojik duruma göre değişebilir. Bazen anne bebeğe sadece şiddet uygularken bazen 

de çocuğunu öldürebilir. Buna ek olarak özellikle evlilik dışı birlikteliklerde anne adayı gençse ve 

bebeğin babası çocuğu kabul etmemişse anne depresyona girebilmekte ve bu durumda bazen 

sadece  çocuğunu öldürürken bazen de hem kendisini hem de çocuğu ölüme terk etmektedir 

(Akgün, 2019: s.43). 

Bennett vd., (2012) adam öldürme suçu işleyen kadınlarla yapılan araştırmada 55 kişinin 

11’inde psikotik rahatsızlık olduğunu, ve 9’una cezaevine girmeden önce şizofreni tanısı 

konulduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak çalışmalarda, cinayet suçu işleyen kadınlardaki 

psikozun diğerlerine göre ortalama 21 kat, şizofreni hastasının ise ortalama 43 kat daha fazla 

olduğu saptanmıştır. 

 Genel olarak bakıldığında çocuk öldüren faillerin bu suçu işlemelerinin beş ana nedeni 

vardır. Bunlar; a) Bir anne çocuğunu sevgisinden öldürür; ölümün çocuğun yararına olduğuna 

inanır (örneğin intihara meyilli bir anne, annesiz çocuğunu tahammül edilemez bir dünyayla 

yüzleşmek için terk etmek istemeyebilir veya psikotik bir anne, çocuğunu ölümden daha kötü bir 

kaderden kurtardığına inanabilir) ; b) akut psikotik bir cinayet olayında, psikotik ya da ruh sağlığı 

yerinde olmayan bir anne çocuğunu anlaşılır bir sebep olmadan öldürür (örneğin, bir anne 

öldürmek için emir aldığını söyleyebilir); c) ölümcül kötü muamele olayları meydana geldiğinde, 

ölüm genellikle beklenen sonuç değildir; kümülatif çocuk istismarı, ihmali veya Munchausen 

sendromundan (özellikle annelerin dikkat çekmek, çevresindeki bireyilerin veya sağlık 
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personelinin ilgisini çekmek için yapay yollarla kendisine çoğunlukla da çocuğa zarar vermesi, 

çocuğuna verdiği çeşitli maddeler ile çocuğunun hastalanmasına neden olması) kaynaklanır; d) 

anne çocuğunu istemiyor olabilir, bir anne çocuğunu bir engel olarak düşünür; e) En nadir 

görülen eş intikam cinayeti, bir annenin özellikle çocuğun babasına duygusal olarak zarar vermek 

için çocuğunu öldürmesi durumunda ortaya çıkar (Hatters Frıedman ve Resnick, 2007). 

 

1.1.6. Cinsiyete Dayalı Patikalar Yaklaşımı  

Daly (1992) tarafından Gendered Pathway olarak adlandırılan ve Akgün (2017) tarafından 

Cinsiyete Dayalı Patikalar yaklaşımı olarak Türkçe’ye çevrilen bu kuram; kadınların yaşadıkları 

çeşitli olayların ve yaşam koşullarının onları suça ittiğini belirtmektedir. Kadınlar, kadın oldukları 

için konumlandırıldıkları ikinci sınıf statüleri onların yaşamlarını oldukça etkilemektedir. Madde 

bağımlılığı, fiziksel ve cinsel istismar, erkeklerle olan baskıcı ilişkiler, ekonomik bağımsızlığın 

olmayışı onların ilk deneyimlerini biçimlendirmekte ve cezaevine girmelerine neden 

olabilmektedir. Buna ek olarak; ırkçılık, cinsiyetçi tutumlar, düşük ekonomik imkânlar ve kadın 

statüsünün değersizliği kadınları pasivize etmekte ve rollerini sınırlandırmaktadır. Bu durumun 

sonucu, kadınların yaşadıkları olaylar onları suça götürebilmektedir (Owen, 1998: s.40-41 Akt: 

Akgün, 2019:s.53). 

Daly (1992) kadınları suça götüren faktörleri dikkat aldığında kadınları; zarar gören ve zarar 

veren kadınlar, hırpalanmış kadınlar, hayat kadınları, maddeyle ilişkili kadınlar ve diğerleri olarak 

beş ayrı kategoride incelemiştir. Buna göre kadınlar yaşadıkları bazı olumsuzlar sonucu şiddete 

yönelmekte ve cezaevine girmektedir. 

Cezaevlerine bakıldığında hem içinde bulunduğu koşulları ile hem de bireyin çevresinden, 

sevdiklerinden izole etmesi nedeniyle kişilerin içinde bulunmak istemeyeceği bir yapı olduğu 

görülmektedir Akgün (2019: s.111) ‘ün yaptığı araştırmada adam öldürme suçundan cezaevine 

giren kadınlar cezaevini “üstü açık bir mezar’’, ‘‘ucu bucağı olmayan yer’’ ve ‘‘diri diri gömülmek’’ 

gibi ifadelerle tanımlamıştır. Bu kadar korkunç ve istenmeyen bir yer olarak tanımlanan cezaevine 

daha çok güç ve cesaret isteyen bir suçu işleyip girmek kadınların isteyeyeceği bir durum değildir. 

Tüm bu bilgiler ışığında kadınları adam öldürme suçunu işlemelerine neden olan zorlayıcı 

etmenlerin olduğu söylenebilir. 
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2. Kadınları Adam Öldürmeye Götüren Patikalar 

Kadınların toplum içindeki yapılanmalarına bakıldığında, özellikle ataerkil toplumlarda her 

zaman ikincil planda oldukları görülmektedir. Bu durum kadınların yaşamının pek çok alanında 

sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Küçüklükten itibaren yetiştikleri ataerkil kalıplar 

onları daha çok evin işlerine yardımcı olan, dışarıya çok fazla çıkılmasına izin verilmeyen, anneye 

yardımcı olan, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan, ne kadar şiddet görürse görsün bu 

duruma başkaldıramayan, ‘‘uygun bir eş bulunduğunda kendisine sorulmadan evlendirilebilen’’ ve 

her zaman adının baba, abi, koca gibi bir erkekten sonra gelen kişiler olarak yetişmelerine neden 

olmaktadır. Kadınlar evlendiklerinde de içinde bulundukları durum çok değişmemektedir. Bu kez 

şiddet uygulayan baba veya abi yerine eşleri olmaktadır. Kadınlara yine hiçbir konuda söz hakkı 

verilmemektedir. Kadının temel görevi eşine itaat etmek, eşinin ailesini mutlu etmek ve 

çocuklarına evine bakmak olarak görülmektedir. Bunun aksi bir durum olduğunda, ya da kadının 

terbiye edilmesi gerektiği düşünüldüğünde kadın yine şiddetle karşılaşmaktadır. Şiddetin son 

noktasında ya erkek kadını öldürmekte veya kadın çoğunlukla kendisini savunmak adına erkeği 

öldürmektedir. Bunların dışında kadınlar yaşadıkları şiddetin sonucu boşanabilmektedir. Fakat 

boşanmaların bir kısmı da erkeklerin boşanmayı kabullenemeyip boşandıkları eşlerini öldürmeleri 

ile sonuçlanabilmektedir. Şiddet döngüsü kırılmadığı sürece yoksulluk döngüsünün sürekli 

kendisini tekrar etmesi gibi şiddet döngüsü de taraflardan birisi ölene kadar veya boşanana kadar 

süreç devam edecektir. 

Adam öldürme suçunun psikolojik, psikopatolojik, sosyal ve gelişimsel bileşenleri 

bulunmaktadır (Botelho ve Abrunhosa Gonçalves, 2016). Dolayısıyla yukarıda bahsedilen şiddet 

döngüsü elbette başlı başına kadınların adam öldürmesinin nedeni değildir. Kadınların adam 

öldürmesinin altında pek çok neden bulunmaktadır. Örneğin; tacize veya tecavüze uğramak, 

göçün getirdiği psikososyal sorunlar, madde kullanımı, çevre koşulları ve maddi yoksunluklar 

kadınları adam öldürmeye götüren sebepler arasında sayılabilir. Bu sebepler dışında Akgün 

(2019)’ün adam öldüren kadınları suça götüren nedenlerle ilgili yaptığı çalışmasında kadınları ad-

am öldürmeye götüren dört neden bulmuştur. Bunlar; doğuştan gelen suç: kız çocuğu olmak, 

anlatılamayan trajedi:taciz ve tecavüz, ataerkilliğin evlenmedeki yansımaları:baskıdan kaçış, zorla 

ve küçük yaşta evlendirilme ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kabullenilmiş ataerkilliktir. 

Yapılan bu araştırmada adam öldürme suçundan cezaevine giren  kadınların çoğunun küçük 

yaştan itibaren sevgisiz bir ortamda büyükdükleri, kız çocuğu oldukları için eğitim ve miras 

haklarından yararlandırlmadığı görülmüştür. Bu duruma ek olarak kızların önemli bir kısmı küçük 

yaştan itibaren şiddet görmüştür. Araştırmada kadınların adam öldürme sebeplerinden birisi de 
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yaşadıkları taciz/ tecavüz olaylarıdır. Kadınların bir kısmı küçük yaştan itibaren yaşamlarının 

çeşitli döneminde tacize/tecavüze uğramıştır. Bir kısmı da yetişkinlik döneminde tecavüze 

uğradığını belirtmiştir. Yaşadıkları bu tecavüz kadınları adam öldürme suçunu işlemelerinde etkili 

olmuştur. Kadınları bu suçu işlemelerindeki en önemli faktörlerden birisi şüphesiz ataerkil yapıdır. 

Kadınların bir kısmı yaşadığı taciz ve şiddetten kaçmak adına kaçarak evlenmeyi seçmiş fakat 

evlendiğinde de şiddetle karşılaşmıştır. Kadınların bir kısmı ise çocuk yaşta istemedikleri kişiler ile 

evlendirilmiştir. Evlendiklerinde ise çoğunlukla kendi ailelerinde yaşadıkları şiddet ve diğer 

olumsuzluklari evlendikleri kişilerle de yaşamışlardır. Üstelik bazı kadınların evlendikleri kişiler 

kadınları başka erkeklerle birlikte olmaya zorlamıştır. Kadınların bir kısmı yaşadığı şiddeti 

kabullenirken bir kısmı da bu şiddetten kurtuluş yolu ararken öldürme eylemini 

gerçekleştirilmiştir.  

Yukarıdaki araştırmanın bilgilerinden yola çıkarak kadınların adam öldürme suçunu işleme 

nedenleri incelendiğinde kadınların bu suçu işlemeye itildiği görülmektedir. Kadınlar çoğunlukla 

da eşlerini, sevgililerini ve aile üyelerinden birini veya kendisine tecavüz eden kişiyi öldürmektedir 

(Kurshan,1995). Dolayısıyla yukarıdaki sebepler her ne kadar kadınları adam öldürmeye götüren 

sebeplerden sayılsa dahi çoğunlukla kadınları bu suçu işlemesinin patriarkal yapıdan kaynaklandığı 

görülmektedir. Kadınların hayatına giren erkekler (baba, abi, eş, sevgili…) kadınların adam 

öldürme suçunu işlemelerinde önemli bir faktör olmaktadır.  

Çocuk öldürme suçundan cezaevine giren kadınların yaşamlarına bakıldığında da şiddet 

gördüğü için veya tecavüze uğradığı için adam öldüren kadınların yaşamları ile benzer yaşamların 

olduğu görülmüştür. Elbette bir çocuğu öldürmek bir yetişkini öldürmekten çok daha ciddi 

sorumluluk isteyen bir suçtur. Fakat bu suçtan gelen kadınlara bakıldığında da yine evlilik dışı 

birliktelik sonucu oluşan çocuğunu öldürme, eşinden şiddet görmesi sonucu bunu çocuğuna 

yansıtma gibi ataerkil baskının kadınları çocukları öldürmeye ittiği görülmüştür. Normal şartlarda 

bir kadının annelik içgüdüsü ile bir çocuğu öldürmesi düşünülemez. Akgün (2017)’ün yaptığı 

çalışmada da çocuk öldürme suçundan cezaevine giren kadınların yaşamlarının normal olmadığı, 

bir kısmının psikolojik ilaçlar kullandıkları ve ruh sağlıklarının yerinde olmadığı görülmüştür. 

Dolayısı ile yapılan araştırmalar ve cezaevinde kadınlarla yapılan görüşmeler sonucundan yola 

çıkarak aslında kadınların ataerkil yapının bir kurbanı olduğu söylenebilir. Eril zihniyet her daim 

ezmek adına kadınları kullandığı, kadınların da gerek kendilerini savunmak, gerekse yaşadıkları 

travmaların etkisi sonucu öldürme eylemini gerçekleştirdikleri söylenebilir. Peki bu kada travmatik 

olay yaşayan, zaman zaman yaşamına kast edilen  kadın suçlu mu kurban mı? 
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3. Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Adam Öldüren Kadın Suçlu Mu Kurban Mı?  

Patriarkal toplumlar kadınlara yaşam koşulları içinde özgürlük tanımamaktadır. Kadınların 

evlendikten sonra boşanmalarına, ayrı bir dünya kurmalarına izin vermemektedir. Kadınların 

kendi ayakları üzerinde durmasına başta kendi ailesi olmak üzere eşi, akrabaları kısacası içinde 

bulunduğu toplum karşı çıkmaktadır. Kadınların bir kısmı da boşandıklarında çevrelerinin 

tepkisinden çekindikleri için ya da ekonomik durumları kendi yaşamlarını idame etmelerine yeterli 

olmadığı için boşanamamaktadır. Kadın yaşadığı şiddeti ilgili mercilere ilettiğinde de kimi zaman 

şikâyetleri yine eril zihniyetin çarklarına takılmakta ve kocası, sevgilisi, evlenmek istemediği kişi, 

babası tarafından öldürülmektedir. Kadınlar bazen de katilinin elinden kurtularak onu 

öldürmektedir. Bu noktada kadın şiddete boyun eğip ömrünün sonuna kadar şiddetçisinin insafını 

mı beklemeli?  Yoksa dayanamadığı bir noktada şiddetçisine şiddet gösterip onu öldürdükten 

sonra zaten kötü olan hayatına çocuklarından ayrı cezaevinde mi devam etmeli? Sorusu 

gelmektedir. 

Türk Ceza Kanununa göre bu sorunun cevabı oldukça açıktır.  Türk Ceza Kanununda bir 

kişiyi kasten öldürme ile ilgili hükümler TCK’nın 81. ve 83. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Buna göre bir kişiyi kasten öldürmenin cezası müebbet hapis cezasıdır (TCK, 2004: s. 8987). Bu 

duruma ek olarak hafifletici sebepler göz önünde bulundurulduğunda kısaca kişinin neden bu 

suçu işlediği dikkate alındığında TCK kapsamında kişiye iyi hal indirimi veya ağırlaştırılmış hapis 

cezası verilir. Dolayısıyla eğer kadın kendisine şiddet uygulayan kişiyi öldürüyorsa (son dönemde 

meydana gelen bir kaç istisna karar dışında) hapis cezası almakta, eğer öldürme biçimine 

canavarca ve vahşi hislerle gibi bir durum eklenirse ağırlaştırılmış hapis cezası  almaktadır. 

Görüldüğü üzere temelde işlenen suçun cezası kanun kapsamında bellidir. Ceza kanunu sadece 

suçun sonucu ile ilgilenir buna karşın, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal billim alanları kişilerin bu 

suçu işleme nedenlerini psikolojik ve sosyolojik açılardan açıklamaya çalışmaktadır. 

Çalışma alanları; yoksullar, madde bağımlıları, yaşlılar, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, suç 

işleyen çocuklar ve yetişkinler gibi dezavantajlı bireylerin sorunları ile ilgilenen sosyal adaleti ve 

sosyal refahı sağlamaya çalışan bu kapsamda politikalar geliştirilmesine destek olan sosyal hizmet 

mesleği ise  çevresi içinde birey yaklaşımından yola çıkarak, suç işleyen bireyi çevresi ile birlikte ele 

almaktadır. Sosyal hizmetin odak noktası hem birey hem de bireyin içinde bulunduğu çevresidir. 

Dolayısıyla adam öldüren kadınlara sosyal hizmet perspektifinden bakıldığında adam öldüren 

kadınların suçlu mu kurban mı olduklarının sorusunun cevabı ceza kanunun aksini söylemektedir. 

Üstelik amacı insan hakları ve sosyal adaleti sağlamaya çalışan bir mesleğin de adam öldüren 

kadınları cani, canavar, suçlu olarak görmesi düşünülemez. 
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Elbeltte sosyal hizmet mesleği bir kişinin hangi sebepten olursa olsun öldürülmesine karşı 

çıkmaktadır. Buna karşın kadınları adam öldürme suçuna götüren patikalar düşünüldüğünde; 

yaşamı boyunca şiddet, yoksulluk, taciz ve tecavüz gibi travmatik olayların kurbanı olan kadın 

kendisine şiddet uygulayan kişiyi öldürdüğünde kanunlar çerçevesinde suçludur ama yaşamı ve 

hayatı göz önüne alındığında ise kurbandır. Sosyal hizmet kadının bu kurbanlaştırılma durumunu 

odak noktası olarak almaktadır. Patriyarkal baskı, kadını çeşitli rollere hapsederek bireyselliğini 

ortadan kaldıran toplumsallık, sürekli bir başkasına rağmen toplumsal yaşamda görünürlük 

kazanma mücadelesi kadınları kurbanlara çeviren bir döngü olarak önümüzde durmaktadır. Sosyal 

hizmet mesleği bu döngünün kadını götürdüğü yerdeki sonuçlardan yalnızca birisi olan suça değil 

kurbanlaştırılma sürecindeki unsurlara ve elementlere yoğunlaşmaktadır. Kadın cezaevine 

girdiğinde sorunlarının çözülmesinde kendisine destek olunan, güçlendirilmesi gereken bir 

müracaatçıdır. Burada  kadınlar ile yapılan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve meslek 

edindirmeye yönelik kurslar ve özellikle büyük cezaevlerinde kadınlara sağlanan çalışma olanağı ile 

kadınlar yaşamlarına sahip çıkmayı, kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmayı öğrenmeye 

çalışmaktadır. 

 

Sonuç Yerine 

Tarihte ilk insanlardan bu yana adam öldürme suçunun işlendiği düşünülürse insanlık 

yaşadıkça da çeşitli sebeplerden bu suçu hem erkekler hem de kadınlar tarafından işlenen bir suç 

olmaya devam edeceği söylenebilir. Öldürme eylemini gerçekleştiren kişi kadınsa öldürme 

eylemini gerçekleştirmeden önce yaşamında fiziksel, psikolojik şiddet, taciz ve tecavüz gibi bireyin 

ruh ve beden sağlığını bozan eylemlerin olup olmadığı dikkate alınması gerekmektedir. Bununla 

birlikte, kadın faillerinin veya mağdurlarının değerlendirilmesi sırasında erkeğin öldürdüğünde 

namusunu koruduğu kadın öldürdüğünde ise yine suçlu olduğu bir zihniyetin ortadan kalkması 

gerekmektedir. Özellikle ataerkil toplumlarda kadın her türlü suçlu olmakta; öldürdüğünde katil, 

öldüğünde ise ‘‘kim bilir eşinin namusunu lekeleyecek ne yaptı?’’ anlayışı yine suçlanmaktadır. 

Yaşanan travmalara, tacizlere, şiddetlere karşı kadına ya ölmek ya da öldürülmek olarak ikisi 

birbirinden kötü seçenekler sunulmaktadır. Çevresinde kendisine sosyal destek bulamayan kadın 

ise çoğunlukla öldürülmekte veya bazı durumlarda da katilinin elinden kurutlup öldürmektedir. 

Bu durumda kadının suçlu değil kurban olduğu söylenebilir.  

Kadınların öldürmemesi ve/veya ölmemesi için daha adil, insancıl bir dünyada yaşaması 

ve birey düzeyinden toplum düzeyine pek çok alınacak önlemle birlikte yapılacak çalışma 
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mevcuttur. Bunun başında ataerkil düzenin ortadan kalkması ve kadınlara erkeklerle eşit fırsatlar 

verilmesi gelmektedir. Ataerkil yapının ortadan kaldırılmasına ek olarak; 

Kadınların yaşadıkları şiddetle mücadeleyi kazanmalarını sağlayacak ve şiddetin bir sonraki 

nesilde devam etmesini önleyecek  en önemli etmen kız çocuklarının eğitim almalarını 

sağlamalarıdır. Bu konuda annelerin de kızlarının eğitim almalarını sağlamaları, erkeklerin eşlerine, 

sevgililiklerine, çocuklarına şiddet göstermelerini engellemek için gerek aile hayatında gerekse 

toplum içinde düzenlemeler yapılması,  toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilkokuldan itibaren 

özellikle erkek çocuklarına bilinçlendirici eğitimlerin verilmesi,  kadınlara uygulanan şiddetin ve 

yaşamlarındaki erkek egemen yapılanmanın ortadan kalkması için toplum bilincinin oluşması 

oldukça önemlidir. Bu duruma ek olarak; şiddet gören kadınlara yönelik daha koruyucu 

hizmetlerin verilmesi, şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)’nin yaygınlaştırılması, 

şiddet gören kadınların barındığı kadın konukevlerinin yaygınlaştırılması ve daha aktif olarak 

çalışması, kadınlara meslek edindirmeye yönelik kursların oluşturulması, özellikle adam öldürme 

suçundan ceza alan kadınlara tahliye olduktan sonra hem psikososyal olarak hem de ekonomik 

olarak destek olunması, tahliye olmuş kadınları destekleyecek derneklerin kurulması, özellikle 

televizyon dizilerinde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti özendiren programların kaldırılması, 

kadına şiddet uygulayan veya taciz,tecavüz eden erkeklere daha sert yaptırımların olması ve 

Türkiye’nin de ilk imzalayan ülkeler arasında olduğu kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 

hazırlanan İstanbul Sözleşmesinin daha etkili uygulanması önerilmektedir.  
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