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siDDETTEN KORUNMA
Siddet her yerde karsımıza çıkar; evde, isyerinde 

ya da halka açık yerlerde. Bütün kültürlerde siddet 

vardır. Aile içi siddette kadınlar, erkekler ve çocuk-

lar genellikle magdur, sahit ya da saldırgan olarak 

yer alırlar. Aile içinde siddet en sık kadınlara yö-

nelik olanıdır. Yani kendi evinin içinde. Siddet; 

her yas grubu içerisinde, bütün sınıflarda, meslek 

grublarından kisiler arasında, her gelir düzeyinde, 

köyde ve sehirlerde de karsımıza çıkmaktadır. 

Siddeti normal bir durum olarak görmemelisin ve 

hiç bir zamanda kabullenmemelisin. Siddeti dur-

durmak için adımlar atabilirsin. Bagımlı bir du-

rumda oldugunu düsünüyorsan bile, örnegin kendi 

gelirinin olmaması ya da oturma izninin olmaması 

gibi. Bu durumlar içerisinde bile siddete karsı ne-

ler yapabilecegini bu brosürde bulabilirsin. 

BU BROsüR KiMiN içiN 
hAzIlANMIsTIR?
Bu brosür, özellikle göçmen ve mülteci olarak 

Hollanda’da yasayan kadınlar için hazırlanmıstır. 

Siddetten kendinizi nasıl koruyabileceginizi bu 

brosürde okuyabilirsiniz. 

MOVISIE is the Netherlands centre for social development. Five themes 

are central in our work: Social cohesion, Volunteer effort, Domestic and 

sexual violence, Vulnerable groups, and informal care.
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siDDET NEDiR?
Siddetin birçok sekli bulunmaktadır.

Fiziksel siddet: Tokat atma, tekme atma, yere ya-

tırıp üzerinde tepinme, saçtan sürükleme, merdi-

venden asagı atma, kaynayan yagı veya suyu üzeri-

ne bosaltma vb. 

Cinsel siddet: cinsel iliskiye zorlama, tecavüz, sert 

yabancı aletleri kadının cinsel organına zorla sok-

ma, meme uçlarını kesme, kadınlık organını sün-

net etme, anne rahmindeki bebegin kız oldugu 

ögrenildiginde daha dogmadan kürtajla alma, kız 

kaçırma, zorla baskalarının yaptıgı cinsel iliskiye 

bakmaya zorlama vb. 

Duygusal siddet: Tehdit etme, asagılama, hakaret 

etme, magdurun kendi parasına el koyma, pasa-

port yada kimlik kartı gibi kisisel belgelerini yok 

etme veya elinden alma, eve hapsederek sosyal 

hayattan mahrum bırakma, telefon etmenin ya-

saklanması. Sizi ve çocukları  tehdit etme, degerli 

esyaları kullanılmaz hale getirme, intiharla tehdit 

etme. Ayrıca aslı olmayan nedenlere dayanarak ki-

siyi asagılama ve ikinci plana atma (örnegin: “Pis 

kokuyorsun”, “hırsızsın”) vb.
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Yukarıda üç baslık altında toplamıs oldugumuz 

siddet sekillerinin kombinasyonuda karsımıza 

sıklıkla çıkmaktadır. Bütün siddet türleri tehlike-

lidir ve siddete ugrayan magdurlarda genellikle 

geride bir iz kalır. 

siDDETi KiM KUllANIR
Genellikle erkekler siddeti kullanan taraf, kadın 

ile çocuklar siddete maruz kalan taraflardır. Ancak 

kadınlar da siddeti kullanan taraf olabilecekleri 

gibi erkeklerde magdur olabilirler. Arastırmalar 

gösteriyorki, siddete maruz kalan kadınların  bir 

çogu saldırganı zaten tanımaktadır. Saldırgan; bir 

arkadas, bir aile üyesi (es, kayınpeder/kayınvali-

de), bir tanıdık, komsu yada patron olabilir. Ne ka-

dar zor görünürse görünsün, bunun seni, yardım 

istemekten ya da bu kisiyi suçlamaktan alıkoyma-

sına izin verme.  

ÖNyARgIlAR
Kadınlara uygulanan siddet hakkında birçok ön-

yargı vardır. Bu önyargılar kadınların ugradıkları 

siddete olan bakıs açılarını ve kendilerine olan ba-

kıs açılarını etkilemektedir.

Genellikle karsılasılan önyargılar:

“Kadınlar Siddeti  kendileri istiyorlar”

Hiç kimse kötü muameleyi veya tecavüzü hak et-

memektedir. Kadının giyinis sekli, bakısı, mes-

leginin ne olduguna, kaç yasında olduguna veya 

nereye gittigine bakılmaksızın bu zarar verici ve 

vahsi suçlar hep islenmektedir.

“Erkekler cinsel arzularını kontrol altında tuta

madıkları için cinsel siddet uygularlar ve tecavüze 

yönelirler”

Eger erkekler isterlerse, cinsel arzuları ne kadar 

güçlü olursa olsun, yinede cinsel isteklerini kontrol 

altında tutabilirler. Hiçbir arzu bir baskasına siddet 

uygulama hakkını vermez. Siddet cinsel arzulardan 

degil, genellikle kontrol, yönetme, acı verme ve asa-

gılama arzusundan kaynaklanmaktadır. Birçok cin-

sel siddet kisinin kontrolünü kaybetmesinden degil, 

bunu kasıtlı yapmasından dolayı ortaya çıkmaktadır.

“Erkegin ailesini kontrol altında tutmak için sid

det uygulaması kabul edilecek bir durumdur”

Bir erkek ailenin normal bir üyesidir. Hangi se-

bepten olursa olsun, siddet uygulanması kabul 

edilemez bir davranıstır. Anlasmazlıklar konusu-

larak çözülmelidir, siddet kullanarak degil. 
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“Her ailenin bir problemi vardır;  bu benim kade

rim;  Allah böyle istiyor;  Kur’anda böyle yazıyor”

Tesadüfen yanlıs bir ailede bulunmanızdan veya 

kaderinizden dolayı siddete ugramazsınız. Kadın 

veya erkegin siddet kurbanı olması Kuran’ın hiç-

bir yerinde yazmaz ve Allah’ta böyle birseyi asla 

istemez. Kuran’ın hiçbir yerinde kadınlara siddet 

uygulanabilir diye yazmadıgı gibi aksine ‘bir ka-

dına çok degerli, hemen kırılacak bir bardak gibi 

davranılmalı’ diye yazmaktadır. 

“Eger birisiyle çıkıyorsan, onunla yatmak zorundasın”

Çıktıgınız kisiyle size içki veya yemek ısmarladı 

diye yatmanız gerekmemektedir. Hatta kendi evi-

nize davet ettiginiz kisiyle de yatmanız gerekme-

mektedir. Beraber çıktıgınız kisiyle, kendi istegi-

niz dısında zorla iliskiye girmeniz kabul edilemez 

birseydir. Birisi ile çıkıyor olmanız, o kisiye sizin 

canınızı yakma hakkını vermez. Eger birisi sizinle 

zorla cinsel iliskiye giriyorsa, bu bir suçtur ve ka-

nunen cezayı gerektirir.

siDDETiN sONUçlARI
Siddet, maruz kalan kisilerde zarar verilmislik ve 

asagılanmıslık duygusu bırakmaktadır. Magdur lar-
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da saskınlık duygusu da ortaya çıkmaktadır. Herkes 

siddetin sonucunda farklı tepkiler göstermektedir. 

• Magdur; saldırganı suçlaması gerekirken aksine 

kendini suçlu hisseder. Örnegin ‘ben böyle yapma-

saydım ...o bana siddet uygulamazdı...!’ gibi dü sünür. 

Ama hiç kimsenin baska birisine siddet uy gu lama 

hakkı yoktur. Saldırgan taraf her zaman suçludur.  

• Bazı kadınlar; kendilerinin basına böyle birsey 

geldigi için utanırlar. 

• Yine bazı kadınlar bu siddet olayından sonra tek-

rar siddete ugrama olasılıgından, sokaga çıkmak-

tan, dokunulmaktan, erkeklerden korkarlar. 

• Saldırgana karsı ya da etrafınızda olupta sizi ko-

ruyabilecekleri halde korumayanlara karsı kızgın-

lık duyabilirsiniz.

• Gece korkunç rüyalardan, uykusuzluktan, istah-

sızlıktan sikayetçi olabilirsiniz ve bunların yanın-

da ayrıca vücudunuzu kirli ve kendinizi hasta his-

sediyor olabilirsiniz.  

sEN KENDiN siDDETE KARsI NE 
yApABiliRsiN?
Siddet; kiside çok etki bırakır. Kendi basına bu so-

runu çözmek çok zor olabilir. Aynı zamanda birisi 

ile konusmaktan da korkuyor olabilir, ya da utanı-

yor, ya da bu durumdan kendinizin sorumlu oldu-

gunu düsünüyor olabilirsiniz. Eger bu isin içinden 

artık kendi basına çıkamayacagını düsün üyorsan 

baska birisi ile konusmayı denemelisin. Bu kisi; 

kendi etrafından güvenebilecegin ailenden birisi 

yada seni anlayabilecegine, dinleyebilecegine inan-

dıgın yakın çevrenden birisi olabilir. Bir arkadas ör-

negin, ya da aileninin bir üyesi ya da diger kisilerin 

problemlerini dinledigini bildigin çevrenden biri. 

Aynı zamanda, size yardımı olabilecek profesyonel 

bir danısmana telefon edebilirsin. Onun hakkında 

konusmak genelde rahatlamanı saglar ve durum 

hakkında ne yapabilecegini görmeni saglar. Bir çok 

kadın aile içi siddete maruz kalmaktadır. Yardım 

kurulusları bu kadınlara yardım etmek için olustu-

rulmustur. Eger bir aile üyesi tarafından (örnegin 

esinizden) siddete ugramaktan korkuyorsanız, o 

zaman bir kaçıs veya kurtulus planı yapmanız akıl-

lıca olur. Eger böyle bir planı yapabilme gücünü 

kendinizde bulamıyorsanız, danısma kurumların-

dan (hulpverlening) destek isteyiniz. Bu konuda 

poliste size yardımcı olabilir çünkü polisin görevi 

sizin güvenliginizi saglamaktır. 
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1. Yardım 
Ne yapacagınıza karar vermeniz çok önemli oldugu 

gibi, aynı zamanda çokta zordur. Bu konu hakkın-

da özel olarak teorik ve pratik düzeyde egitim gör-

müs bir kisiyle konusmanız size yardımcı olabilir. 

Bu danısman (hulpverlener) sahip oldugunuz im-

kanları anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sizin 

güven içinde kalabileceginiz adresleri bu kisiden 

temin edebilirsiniz. Sizin için önemli ve özel olan 

kisisel dosyalarınızın bu danısmanlar (hulpverle-

ners) tarafından güvenli bir sekilde saklanmasını 

talep edebilirsiniz. Bu danıs ma kurumlarından bi-

rine gitmeye karar verdiginiz an yanınızda güven-

diginiz bir dostunuzun bulunması iyi olacaktır. Bu 

yardım kuruluslarına giderken yalnız gitmek yeri-

ne güvendiginiz yakın arkadaslarınızdan birisiyle 

birlikte gitmeniz faydalıdır. 

Bu kurumların telefon numaraları telefon rehbe-

rinde de bulunur. Aynı zamanda bölgendeki aile içi 

siddet magdurları destek merkezi ile de temasa ge-

çebilirsin. Eger geçici bir süre güven içinde kalmaya 

ihtiyacın olursa sıgınma evlerine gidebilirsin.

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl ya da www.

huiselijkgeweld.nl internet sitelerinde bölgende 
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yardım saglayacak organizasyonlar ile ilgili bilgi-

ler bulabilirsin. Aile Içi Siddet Tavsiye ve Destek 

Merkezi’nin bir ulusal telefon numarası vardır: 

0900126 2626 (dakikası 0.05 sent). 

Eger telefonla birisiyle siddet konusunda konus 

mak istiyorsan asagıdaki telefon numaralarını ara-

yabilirsin: 

• Yabancı kadınlar telefonu: Tel: 0800024 0027 

(Pazartesi ile Cuma günleri arasında saat 10.00 

dan 14.00 de kadar ve aynı zaman da Pazartesi ve 

Car samba günleri aksam saat 19.00 dan 22.00 ye 

kadar ücretsiz ulasılabilir). 

www.sensoor.nl/oostnederland  

• Stichting Korrelatie, problemlerde yardım, tel. 

09001450 ya da e-mail aracılıgıyla 

vraag@korrelatie.nl

• Cinsel siddetten sonra öncelikli yardım hattı, 

tel. 020613 0245 

Yukardaki yardım kuruluslarının yanı sıra yabancı 

kadın kuruluslarından da yardım isteyebilirsin:  

• Stichting Kezban size aile içi siddet konusunda bil-

gi verebilir. Stichting Kezban, postbus 198, 5000 AD 

Tilburg, tel. 0612 50 7996 info@st-kezban.nl

• Stichting Shakti destek ve yardım eder. tel. 

040211 8740, e-mail: stshakti@xs4all.nl

Eger esiniz ya da birlikte oldugunuz arkadasınız 

saldırgan davranıslarda bulunuyorsa bu davra nıs 

larını degistirmek için bir terapiye gidebilir orada 

saldırganlıgını kontrol etmeyi ögrenir. Bu tera-

pilere katılan kisilerin saldırgan davra nıslarında 

azalmaya yönelik degisikler oldugu kadınlar tara-

fından gözlenmistir. Bu gibi terapilerin ve kendi-

ne yardım gruplarının adreslerini Aile Içi Siddet 

Tavsiye ve Destek Merkezleri’nde (Adviespunt en 

Steunpunt Huiselijk geweld) sosyal çalısanlarda, 

kadın merkezleri ve mülteci kadınlar için olan 

merkezlerde bulabilirsiniz, aynı zamanda mülteci 

organizasyonları ile temasa geçin.   

2. Kendi kurtulus planınızı yapın 
Böyle bir plan, sizin o siddet ortamından kaçısı-

nızı kolaylastıracaktır. Sundan emin olabilirsiniz 

ki, tanıdık çevrenizin dısında kendinize daha iyi 

bakabilirsiniz.
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Kurtulus planının asamaları: 

1. Gerçekten evden ayrıldıgınız anda dostlarınızla 

ve danısmanlar (hulpverleners) ile maddi, manevi 

ve pratik yardım alabileceginiz bir iletisim agı ku-

runuz. Sıgınma evleri hakkında bilgi alabileceginiz 

kendi kendine yardım grupları ve kurumlar vardır.

2. Sizin ve çocuklarınızın saldırgan tarafından 

bulunamayacagı bir sıgınma adresi ayarlayın. 

Eger bir adreste çocuklarınızla beraber kalabilme 

sansınız olmazsa, alternatif olarak farklı sıgınma 

adresleri ayarlayin.

3. Acilen kaçma ihtimaline karsı, en gerekli giysi 

ve esyalarınızın oldugu bir bavul hazırlayın. O kri-

tik anda kendinizi ve çocuklarınızı giydirebilece-

giniz bir zamanınız dahi olmayabilir. Bu nedenle 

hazırladıgınız bavulu, evin güvenli ama kolay ula-

sılabilir bir kösesine saklayin.

4. Pasaport, evlilik cüzdanı, çocuklarınızın do-

gum belgelerini, oturum belgenizi, hesap cüzdanı 

yada banka kartınızı, kısacası sizin için çok önemli 

olabilecegini düs ündügünüz bütün belge ve dokü-

manlarınızı kolaylıkla kapıp evden kaçabileceginiz 

bir yerde toplayın. Ya da kaçtıktan sonra evin dı -

s ında ulas abileceginiz  bir yere saklayın.
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5. Sizin için maddi ve manevi degeri olan özel es -

yalarınız içinde aynı is lemi uygulayın.

6. Yas adıgınız s iddetle ilgili bir rapor veya bir 

günlük tutun. Mektupları, reçeteleri, polise tuttur-

dugunuz tutanakların kopyalarını, mahkeme bel-

gelerini ve fotografları saklayın. Bunlara daha son-

ra ugradıgınız s iddeti ispat etmek için ihti yacınız 

olacaktır. Bütün bu önemli belgeleri bir kasa için-

de muhafaza ediniz veya çok güvendiginiz birisine 

emanet ediniz.  

7. Evden ayrılma kararınızı vermeden önce, ço-

cuklarınız ve eviniz ile ilgili kanuni hak ve sorum-

luluklarınız hakkında bir avukat, bir sosyal danıs- 

man veya bir diger profesyonel yardımcı kisi ile 

görüsünüz. Gerektiginde kendi çevrenizden bir 

kisiyi aracı olarak yanınızda götürün.

8. Evden ayrıldıktan sonra, saldırgana nerede veya 

nerelerde oldugunuzu hiçbir kosul altında anlatma-

yın. Üst düzeyde ihtiyat tedbirleri alın. Her zaman 

nereye gideceginizi ve ne zaman geri döneceginizi 

bir arkadasınıza bildirin. Ayrıca olabildigince çok 

güvenlik önlemleri de alın. Alarm sistemi, kapı ve 

camlar için ekstra kilitler, bir bekçi köpegi ve sizi ki-

min aradıgını gösteren bir cep telefonu satın alın. 
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9. Hakkınız olan koruma yasa ve kurallarını kulla-

nın. Eger gerekli ise saldırgan için yasadıgınız soka-

ga giris yasagı çıkarttırın veya polise ihbarda bulu-

nun. Eger bir dava olursa, bütün oturumlarda size 

destek olacak bir ekstra avukat isteyin. Eger kanuni 

süreç baslamıssa, saldırganın suçunu ve sorumlulu-

gunu kabul etmesine kadar bu süreci devam ettirin. 

Bu sizin kendi güvenliginiz için çok önemlidir. 

10. Eger yeterince veya hiç Hollanda’ca bilmi-

yorsanız, bir kurumdan kendi dilinizi konusan bir 

eleman veya parasız bir tercüman isteyebilirsiniz. 

Içinde yasadıgınız bölge içerisinde bulunan çeviri 

merkezinin veya kendi güvendiginiz, sizin söyle-

dik lerinizi çeviri yapabilecek birisinin telefon nu-

marasını yanınızda bulundurun.

3. Polise telefon et
Eger çok acil bir sekilde yardıma ihtiyacınız varsa, 

o zaman hemen 112 alarm numarasını arayın.  

Polisin görevi normal asayisi saglamak oldugu 

kadar aile içi siddeti de önlemektir. Polis; sizin 

tele fon la aramanız yada komsularınızın sizin 

ihtiyacınız oldugunu düsünerek aramaları sonu-

cunda geldiginde saldırganın saldırgan davranıs-

larını hemen durdurmasını saglar ve bu yaptıgı 

davra nıstan dolayı sorusturma baslatır. Bazı du-

rumlarda, siddetle tehdit eden kisi, geçici olarak 

bir engelleme emri almıs olabilir. Bunun anla-

mı erkek/kadın kısa bir süre için eve girmezler. 

Eger ortada çok ciddi siddet varsa saldırgan bü-

yük bir ihtimalle hakim karsısına çıkartılır. Ama 

sen; siddete ugra dıktan sonra da polise gidebi-

lirsin. Polis her zaman seni dinler ve o durum 

içerisinde neler yapılabilecegini sana açıklar. Bu 

durumda sikayette bulunabileceginiz gibi sadece 

basınızdan geçen siddet olayını anlatabilir ama 

sikayette bulunmayabilirsin. Eger sikayette bulu-

nursan polis senden bu durumu belgeleyecek 

delilleri göstermeni isteyecektir. Örnegin vücu-

dunuzda bulunan yaralar, ev doktorundan alaca-

gınız saglık raporu ve bunların yanı sıra etrafta 

durumu gören, duyan kisilerin isimleri. Artık 

esi tarafından siddete ugrayan bir kadın olarak 

bosanmanız durumunda dahi bagımsız oturum 

izni alma hakkına sahipsiniz. Yani bosanmanız 

durumunda Hollanda’yı terk etmek zorunda de-

gilsiniz.
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TELEFON NUMARALARI 
•  Aile Içi siddet Tavsiye ve Destek Merkezi’nin 

(Adviespunt en Steunpunt Huiselijk geweld) bir 

ulusal telefon numarası vardır: 0800 2000

(dakikası 0.05 sent).

•  Aynı zamanda, bölgenizdeki sosyal hizmetler ve 

diger yardımlar için telefon rehberine ya da  

www.vooreenveiligthuis.nl adresine bas 

vurabilirsiniz. 

•  Yabancı kadınlar telefonu: Tel: 0800 024 0027 

(Pazartesi ile Cuma günleri arasında saat 10.00 dan 

14.00 e kadar ve aynı zaman da Pazartesi ve Carsam-

ba günleri aksam saat 19.00 dan 22.00 ye kadar üc-

retsiz ulasılabilir). www.sensoor.nl/oostnederland 

•  Stichting Korrelatie (Korrelatie Vakfı):

Tel. 0900 1450, e-mail vraag@korrelatie.nl

•  Stichting Kezban (Kezban Vakfı):

Tel: 06 12 50 7996, e-mail info@st-kezban.nl

•  Stichting Shakti (Shakti Vakfı):

Tel. 040 211 8740, e-mail: stshakti@xs4all.nl

•  Kendi bölgenizde yardım: www.huiselijkgeweld.nl




