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Amaç: Kadına şiddet, ve onun en uç örneği olan kadın cinayetleri, dünyada ve Türkiye’de sık görülen sorunlardır. 
Bu sorunları yaratan faktörleri ve neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha çok kadının öldürüldüğünü 
anlamak daha etkili çözümler üretmeye yardımcı olabilir. 

Literatüre katkı: Bu makalede “neden Türkiye’nin bazı bölgelerinde diğerlerine göre daha çok kadın cinayeti 
işleniyor” sorusunu istatistiksel yöntemlerle araştırdım. Kadına şiddet konusunda Türkiye’de yapılmış birçok 
çalışma olmasına rağmen kadın cinayetlerinin sebepleri üzerine istatiksel metodları kullanan bir çalışma 
yapılmamıştır. Bu makalede kadın cinayetlerinin sıklığı ve çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi faktörler 
arasındaki ilişkiyi inceledim. 

Araştırmanın dizaynı: Bu makalede kadın cinayetlerinin sıklığını il-yıl seviyesinde inceledim. Analizlerde 
Negative-Binomial estimator (“kestirici”) kullandım ve il nüfusunu da hesaba kattım.3 

Kadın cinayetleri verisi, Bianet’in “Erkek Şiddeti Çetelesi” çalışmasından gelmekte, 2010-2017 arasını 
kapsamakta ve 648 gözlem içermektedir. Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin tümünün olmasa bile büyük 
çoğunluğunun bu veri setinde yer aldığını ve bu sebeple olası eksik verilerin çıkarım hatalarına sebep 
olmayacağını düşünüyorum.4 Figür 1, kadın cinayetlerinin (nüfusa oranlı) coğrafi dağılımını ve Figür 2 ise yıllık 
toplamlarını göstermektedir. 

 

 

Figür 1: Nüfusa Oranlı Kadın Cinayeti Sayısı (2010-2017) 

                                                            
1 Eğer buradaki bilgileri kullanırsanız lütfen bu dokümanı değil, kerimkavakli.com’dan indirebileceğiniz asıl makaleyi kaynak gösterin:  
Kavakli, Kerim Can. 2020. Women's Murders and the Economy in Turkey: A Subnational Analysis. Bocconi 
University Working Paper. 
2 E-posta: kerim.kavakli@unibocconi.it Yardımları için Atakan Yenel’e teşekkür ederim.  
3 Araştırmada incelenen tüm değişkenlerin ayrıntılı tanımlarını ve veri kaynaklarını asıl makalede bulabilirsiniz. 
4 Bu iddiayı destekleyen bulgulardan biri, 2010-2017 arasında Türkiye’de kadın intiharlarında keskin bir düşüş yaşanmış olmasıdır. Bu 
düşüş “intihar süsü verilen cinayetler”in azaldığını düşündürmektedir. 
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Figür 2: Yıllara Göre Toplam Kadın Cinayeti Sayısı 

 

Bulguların özeti: Analizlerime göre kadın cinayetleriyle (istatistiksel anlamda) güçlü bir ilişkisi olan faktörler 
şunlardır: ilin etnik yapısı, ekonomik gelişmişlik seviyesi, boşanma oranı, ve eğitimde kadın-erkek eşitliği.5 

Bu çalışmanın ortaya çıkardığı en önemli bulgu şudur: bir ilin ekonomik gelişmişlik seviyesi diğer risk 
faktörlerinin etkisini azaltmaktadır. Boşanma oranlarının yüksek, eğitimde kadın ve erkeklerin eşit olduğu 
illerde cinayet sayısı genelde daha yüksektir. Fakat, eğer bir il ekonomik olarak gelişmişse bu ilişkiler büyük 
ölçüde zayıflamaktadır. Başka bir deyişle, diğer faktörleri (örnek nüfus büyüklüğü, etnik yapı) eşit kabul edersek, 
en çok kadın cinayeti işlenen yerler, ekonomik olarak az gelişmiş, ve buna ilaveten, yüksek boşanma oranı 
(veya eğitimde eşitliğe) sahip yerler olarak görünmektedir. 

 

Bu bulguların önemi nedir? Bu soruyu cevaplandırmak için tüm Türkiye’yi tek bir ilden oluşmuş gibi düşündüm 
ve bu ülke büyüklüğündeki il için birkaç değişik senaryo hazırladım. Her senaryo için istatistiksel modelimin kadın 
cinayeti tahminini hesapladım. Sonuçları Figür 3’de gösteriyorum.  

Figür 3’de en yukarıdaki senaryoda tüm değişkenler için 2017’de gerçek Türkiye ortalama değerlerini kullandım. 
Bu rakamlarla modelim 291 kadın cinayeti olacağını tahmin etti, ki bu 2017’de yaşanan gerçek kadın cinayeti 
toplamına (285) çok yakın. İkinci senaryoda tek bir değişiklik yaptım ve ekonomik gelişmişlik seviyesini Türkiye 
ortalaması yerine bu açıdan gelişmiş bir ilin (Yalova) seviyesine çektim. Bu senaryo için modelimin kadın cinayeti 
tahmini 311’e çıktı. Diğer bir deyişle, bulgularıma göre ekonomik gelişmeyi desteklemek tek başına kadın 
cinayetlerine çözüm olmayacaktır. 

Üçüncü ve dördüncü çizgiler bize şunu gösteriyor: eğitimde eşitlik arttıkça kadın cinayetleri de artıyor, ama bu 
ilişki aynı zamanda ekonomik gelişmişliğe bağlı. Eğer hem eğitimde eşitlik hem de ekonomik gelişme artarsa 
tahmini cinayet sayısı 285’de kalıyor, ama eğitimde eşitlik artarken ekonomik gelişme azalırsa cinayet sayısı 

                                                            
5 Bu faktörleri hesaba kattıktan sonra kadın cinayetleri ile şu faktörler arasında bir ilişki bulmadım: ildeki cami sayısı ve çatışmalarda 
ölen kişi sayısı. 
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358’e sıçrıyor. Ekonomik gelişme, bu modele göre, kadın cinayetleri ile eğitimde eşitlik arasındaki bağı 
zayıflatıyor ve cinayet sayısını %20’ye varan oranda azaltabiliyor. 

 

 

Figür 3: Değişik Türkiye Senaryolarında Tahmini Kadın Cinayeti Sayıları 

 

Son iki çizgide ekonomik gelişmişliğin benzer ama daha küçük bir etkisini görüyoruz. Modele göre, eğer boşanma 
oranları ve gelişmişlik seviyesi beraber artarsa tahmini kadın cinayeti sayısı 382, ama boşanma oranları artarken 
gelişmişlik seviyesi düşerse tahmini cinayet sayısı 426. Burada da ekonomik gelişmenin diğer bir risk faktörünün 
olumsuz etkisini azalttığını görüyoruz. 

 

Önemli uyarı: Okuyucular yaptığım analizlerin sadece “korelasyonlar” (yani istatistiksel ilişkiler) gösterdiğini, 
bulgularımın “sebep-sonuç” ilişkileri olarak yorumlanmaması gerektiğini hatırlamalıdır. Burada bahsedilen 
ilişkilerin (örnek: eğitimde eşitlik ve kadın cinayetlerinin beraber artması) nereden kaynaklandığı sorusunu 
cevaplandırmak için daha fazla araştırma yapmamız gereklidir.  

Makaleden çıkan ana ders: Kadın cinayetlerine karşı etkili çözümler üretmek için ekonomik faktörleri ve diğer 
risk faktörlerini beraber değerlendirmeliyiz. Mesela, bir ekonomik gelişme projesini yüksek boşanma oranlarına 
sahip bir bölgede uygulamak daha fazla hayat kurtarabilir. Kadın cinayetleri açısından Türkiye’nin tüm az gelişmiş 
bölgeleri aynı derecede tehlikeli değildir. Bu konuda daha etkili olacak ekonomik politikalar geliştirmek 
mümkündür. 

382

426

285

358

311

291

0 100 200 300 400

Boşanma oranı yüksek,
gelişmişlik seviyesi yüksek

Boşanma oranı yüksek,
gelişmişlik seviyesi düşük

Eğitimde eşitlik oranı yüksek
gelişmişlik seviyesi yüksek

Eğitimde eşitlik oranı yüksek
gelişmişlik seviyesi düşük

Gelişmişlik seviyesi yüksek

2017 değerleri


