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Femisid kavramı ilk olarak 1801 yılında İngiltere’de 
bir kadını öldürmek anlamında kullanılmakla beraber 
güncel olarak 1970’lerdeki feminist hareketlerce cin-
siyetçi baskıya karşı kullanılmaya başlanmıştır. Diana 
Russell ise bu terimi 1976’da mahkemede kullanmış-
tır. Burada birçok cinayetin aslında femisid olduğunun 
farkına varılması gerektiğinden bahsetmiş ve yeni bir 
tanıma ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Böylece bir-
çok toplumda karşımıza çıkan infantisidlerin, geçmiş-
te görülen cadı yakmaların, hala işlenen namus adına 
cinayetlerinin gözle görülür hale geleceğini ifade et-
miş, kız bebekleri de kadın terimi içerisine dahil et-
miştir (1,2). 

1992 yılında Russell ve Radford yeniden bir tanım 
yaparak; femisidi erkekler tarafından kadın düşmanlığı 
ile işlenen kadın cinayetleri olarak tanımlamış, Radford 
da seksüel şiddetin bir türü olduğundan bahsetmiştir 
(3). Campbell ve Runyan ise 1998 yılında failin güdü-
sü veya durumu ne olursa olsun bütün kadın cinayetleri 
için bu terimi kullanmıştır. 2001 yılında Russell tanımı-
nı modifiye ederek; “kadınların erkekler tarafından ka-
dın oldukları için öldürülmesi” olarak bahsetmiştir (4). 
Desmond ve Dekesedery’ye göre ise femisid bir kadının 
erkek tarafından kasten öldürülmesi olarak tanımlan-
mıştır (5).

En güncel tanım olarak; Birleşmiş Milletler 
Akademik Çalışmalar Birliği (UNSA) femisid ve/veya 
cinsiyetle ilintili diğer cinayetleri “bir kadını kadın oldu-
ğu veya bir kızı kız olduğu için öldürmek” olarak tanım-
lamaktadır (6). 

Femisidler salt kadın cinsiyetteki insanların öldü-
rüldüğü cinayetler olarak algılanmamalıdır. Aslında 
femisidler, tüm kadın cinsiyetteki saldırı sonucu ölüm-
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lerin bir alt grubudur. Nefretle işlenen bu cinayetler-
de, saldırıya uğrayan şey kadın kimliğidir. Bu saldırı; 
yasal olan ülkelerde çocuk sahibi olma sürecinde tıbbi 
olarak embriyonun cinsiyetinin seçilmesinde karşımı-
za çıkabildiği gibi, bazı toplumda sık görülen diri diri 
gömülen bebekler, namus-töre bahanesi ile öldürülen 
kadınlar örneklerinde de gözle görülür hale gelmek-
tedir.

Tüm bunların yanında kadına yönelik şiddet, psiki-
yatrik olarak da kadınları ciddi olarak etkilemekte, aile 
içi ya da toplumsal baskı intihar ile sonuçlanabilmekte 
daha dramatik olarak, kadınlar tehdit baskı ve zorlama ile 
intihara sürüklenebilmektedir.

O halde bize göre yeniden kapsayıcı ve kullanılabilir 
bir tanıma ihtiyaç vardır: 

Femisid; embriyodan cenine, bebekten çocuğa, eriş-
kinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin 
sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet 
kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek, bir er-
kek tarafından ya da erkeğin motivasyonu ile bir kadın 
veya çocuk tarafından öldürülmesi ya da intihara zorlan-
masıdır. Femisid bir nefret suçudur.

Konu ile ilgili çalışan tüm araştırıcıların tanıma 
uygun olarak bahsi geçen vakalarda femisid kavramı-
nı kullanmasını, bunun yaygınlaşması ve genel kabul 
görmesi ile bu nefret suçunun daha iyi tanımlanarak 
görünür hale geleceği ve böylece bu suçun üzerine ka-
rarlılıkla gidilebileceği düşüncesindeyiz. Aynı zaman-
da tanımda da belirtildiği gibi otopsi yapan uzmanla-
rın ve diğer kamu görevlilerinin zorlamalı intiharlar 
konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği kanaatin-
deyiz.
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