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KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE HAYIR!

Birleþmiþ Milletler (BM), Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Uluslararasý Af Örgütü ve AB&lsquo;nin resmi istatistik kurumu Eurostat&
rapor ve istatistikleriyle iþte dünya kadýnýnýn iþler acýsý durumu:
Ýngiltere&rsquo;de 3, Fransa&rsquo;da ise 4 günde bir kadýn öldürülüyor. Almanya&rsquo;da her yýl 45 bin kadýn sýðýnma evin
kaçýyor.

Batýlý kadýn daha çok dayak yiyor

Ýngiltere&rsquo;de 3, Fransa&rsquo;da ise 4 günde bir kadýn öldürülüyor. Almanya&rsquo;da her yýl 45 bin kadýn sýðýnma evin
kaçýyor.

> Veli SOLAK

*Almanya&rsquo;da yýlda 300 kadýný kocasý öldürüyor. Her yýl yaklaþýk 45 bin kadýn çocuklarýný da alýp sýðýnma evlerine ka

*Ýngiltere&rsquo;de, her üç günde bir kadýn dövülerek öldürülüyor. Tüm þiddet suçlarýnýn dörtte birini ev içi þiddetler oluþturuyo

*Ýtalyan kadýnlarýn yüzde 64&rsquo;ü evlerinde öldürülüyor. Hollanda&rsquo;da beþ kadýndan biri, erkek arkadaþýnýn þiddetin

*Fransa&rsquo;da 4 günde bir kadýn eþi veya erkek arkadaþý tarafýndan öldürülüyor. Her yýl 25 bin kadýn tecavüze maruz kalýy

Dünya Kadýnlar Günü yine bol toplantýlar, beyanatlar ve gösterilerle geçti. Bazý medya kuruluþlarý ise özellikle Türkiye&rsquo;d
kadýnlarýn büyük oranda þiddete maruz kaldýðýný yönünde yoðun bir kampanya yürüttü. Ancak uluslararasý kuruluþlarýn hazýrl
düzenledikleri istatistikler kadýna þiddet, ayýrýmcýlýk ve diðer olumsuzluklarýn sadece Türkiye&rsquo;nin gerçeði deðil bütün dü
sýkýntýsý olduðunu ortaya koyuyor. Özellikle de kadýna hak ve özgürlük verdiðini söyleyen Batý ülkelerinde kadýnýn durumu ad
ürpertiyor. Uluslararasý Af Örgütü, Avrupa&rsquo;da kadýna yönelik þiddetin yaþamýn her alanýnda dehþet verici oranlarda oldu
açýkladý. Ýstatistikler de ABD ve Avrupalý kadýnlarýnýn haksýzlýða uðrama ve dayak yemede Türk kadýnýndan daha zor durum
olduklarýný gösteriyor. Kadýný koruma adýna çýkarýlan kanunlar, Batý toplumunda tam olarak uygulamaya sokulamadýðý için k
haksýzlýklara, ölüme varan þiddete ve aile içinde ve dýþýnda saldýrýlara hedef oluyor.

200 MÝLYON KADIN HÂLÂ KAYIP
Bu ülkelerde her yýl milyonlarca kadýn, akrabalarý, arkadaþlarý, iþverenleri, meslektaþlarý tarafýndan dövülüyor. Dünyada hâlâ 2
kadýn kayýp, 4 milyon kadýn resmî olarak fuhuþ sektöründe çalýþýyor. Uluslararasý Af Örgütü ve Avrupa Birliðince yapýlan araþ
Avrupalý kadýnlar özellikle evde þiddet görmekte ve her 4 kadýndan 1&rsquo;i hayatlarý süresince, en az bir defa aile içi þiddetle
karþýlaþmaktadýr. Avrupa&rsquo;da her 7 kadýndan 1&rsquo;i ya zorla cinsel iliþkiye zorlanýyor ya da tecavüze uðruyor.
Birleþmiþ Milletler (BM), Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Uluslararasý Af Örgütü ve AB&lsquo;nin resmi istatistik kurumu Eurostat&
rapor ve istatistikleriyle iþte dünya kadýnýnýn iþler acýsý durumu:

ABD&rsquo;LÝ ÖLDÜRESÝYE DÖVÜYOR
ABD&rsquo;de kadýnlarýn dörtte biri aile içi þiddete maruz kalýrken, her yýl 4 bin kadýn dövülerek hayatýný yitiriyor, yýlda 4 mily
kadýn da eþinden dayak yiyor; her 15 saniyede bir kadýn dayak yerken, her 6 dakikada 1 kadýna tecavüz ediliyor. 2 milyon
kadar kadýn da yaralanýyor. Kanada&rsquo;da kadýnlarýn yüzde 51&rsquo;i 16 yaþýna gelene kadar en az bir defa fiziksel veya
cinsel þiddete maruz kalýyor. ABD&rsquo;de kadýna yönelik þiddetin doðrudan maliyeti yýllýk 3-5 milyar dolar, ülke ekonomisine
dolaylý etkisi ise 100 milyar dolar.

ALMANYA&rsquo;DA TABLO ÜRKÜTÜCÜ
Almanya&rsquo;da dört kadýndan biri eþinden þiddet görürüyor. Bir yýlda kocasý tarafýndan öldürülen kadýn sayýsý 300&rsquo;
her yýl yaklaþýk 45.000 Alman kadýn çocuklarýný da alýp sýðýnma evlerine kaçýyor. 16-85 yaþ arasýnda her 4 kadýndan biri pa
tarafýndan bedensel, cinsel þiddete uðruyor. Yüzde 42&rsquo;si ise psikolojik þiddetle karþýlaþýyor. Kadýnlarýn yüzde 13&rsquo
tecavüze uðruyor. Bedensel þiddete uðrayanlarýn yüzde 37&rsquo;si, cinsel þiddete uðrayanlarýn yüzde 47&rsquo;si uðradýklarý
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kimseyle konuþamýyor. Alman Milletvekili Claudia Roth, Almanya&rsquo;daki kadýnlarýn yüzde 40&rsquo;ýnýn þiddete maruz
kaldýðýný söyledi. Almanya genelinde 160 bin þubesi bulunan Sosyal Ýliþkilerde Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Müdahale
Merkezi&rsquo;nin (RIGG) istatistiklerine ve resmî sayýlara göre Almanya genelinde her yýl, yaþlarý 14 ile 80 arasýnda deðiþen
bin kadýn þiddete maruz kalýyor.

ÝNGÝLTERE VE FRANSA FARKSIZ
Ýngiltere&rsquo;de her üç günde bir kadýn, þiddete maruz kaldýðý için hayatýný kaybediyor. Haftada yaklaþýk 2 kadýn eþi veya
tarafýndan öldürülüyor. Ýçiþleri Bakanlýðý&rsquo;nýn istatistiklerine göre her yýl yaklaþýk 150 kadýn ev içi þiddete kurban gidiyo
suçlarýnýn dörtte birini ev içi þiddet oluþturuyor. Fransa&rsquo;da çeþitli þekillerde þiddete maruz kalan kadýnlarýn oraný % 95&
buluyor. Her 4 günde bir kadýn eþi veya erkek arkadaþý tarafýndan öldürülüyor. Her yýl 25.000 kadýn tecavüze uðruyor. Ýtalya&
ise, her üç günde bir kadýn sevgilisi, eþi ya da eski eþi tarafýndan öldürülüyor. Ýtalyan kadýnlarýn yüzde 64&rsquo;ü kendi evler
Hollanda da her beþ kadýndan biri, erkek arkadaþýnýn þiddetine uðruyor. Ýspanya da 2005 yýlýnda 60&rsquo;tan fazla kadýn, a
þiddet nedeniyle hayatýný kaybetti. Ülkede 2 milyon kadýnýn eþleri tarafýndan kötü muamele gördüðünü açýklayan Ýspanyol hü
yýlýnda &ldquo;Þiddete Karþý Duyarlýlýk Planý&rdquo; hazýrladý.
HER GÜN 36 BÝN KADINA DAYAK
Avustralya&rsquo;da kadýnlarýn % 36&rsquo;sý erkek ardakadýþýnýn þiddetine maruz kalýyor. Norveç&rsquo;te kadýnlarýn
%25&rsquo;i, eþlerinin fiziksel veya cinsel þiddetine uðruyor. Ýrlanda&rsquo;da ise cinayete kurban giden kadýnlarýn yarýsýnýn
partneri tarafýndan öldürüldüðü gözlemleniyor. Belçika&rsquo;da kadýnlarýn % 50&rsquo;sinden fazlasý aile içi þiddet görüyor.
Danimarka&rsquo;da her yýl 64.000 kadýn þiddete maruz kalmakta, bunlarýn yüzde 60&rsquo;ý þiddeti kendi evlerinde
yaþamaktadýr. Rusya Federasyonu&rsquo;nda her gün 36 bin kadýn kocalarý veya eþleri tarafýndan dövülüyor.

Ünlüler de maðdur
Hollywood yýldýzý Diana Lane 2004 yýlýnda kocasý Josh Brolin&rsquo;nin fiziksel þiddetine maruz kaldý. Ünlü þarkýcý Tina Tur
þiddete uðradýðý fotoðrafýyla medyada yer almýþtý. Whitney Houston, kocasý Bobby Brown&rsquo;un fiziksel þiddetine maruz k
Madonna da Sean Penn ile evliliðini dayak yediði için bitirmiþti. Amerikalý sunucu Oprah Winfrey, verdiði bir röportajda
çocukluðunda fiziksel ve cinsel þiddet gördüðünü söyledi. Ünlü þarkýcý Rihanna, erkek arkadaþý Chris Brown&rsquo;dan dayak
oyuncu Pamela Anderson 1996 yýlýnda evlendiði þarkýcý Tommy Lee ile 2 yýl evlikten sonra þiddet gördüðü iddiasý ile boþandý
þiddet uyguladýðý gerekçesiyle 6 ay hapse mahkum edildi.

Eski eþini döven Mel Gibson&rsquo;a 36 ay göz hapsi cezasý
Aile içi þiddetten yargýlanan Avustralya asýllý ünlü Amerikalý oyuncu ve yönetmen Mel Gibson&rsquo;a, þartlý tahliye çýktý. Gibs
eþi Oksana Grigorieva&rsquo;ya karþý Ocak 2010 tarihinde þiddet uyguladýðýný reddetmedi ve savcý ile anlaþma yaptý. 55 yaþ
Gibson üç yýl boyunca göz hapsinde tutulacak, bir yýl boyunca aile içi þiddetle ilgili eðitim alacak, 16 saat kamu hizmetinde
bulunacak, mahkeme masraflarýný ödeyecek ve 400 dolar da para cezasý ödeyecek. Gibson&rsquo;ýn, son birkaç yýl içinde, alk
araba kullanma, eþine kötü davranma, ayýrýmcýlýða yol açacak cümleler sarf etme gibi suçlardan dolayý baþý adaletle birçok de
girmiþti. LOS ANGELES

EN ÇOK ZENGÝN EÐÝTÝMLÝ KADIN DAYAK YÝYOR
Almanya&rsquo;da þiddete uðrayan kadýnlarýn yüzde 29&rsquo;u yüksekokul mezunu. Orta düzeyli okullardan mezun olan
kadýnlar arasýnda bu oran yüzde 25. Ev içi þiddet zengin ülkelerde de her 3 kadýndan birini maðdur ediyor. Birleþmiþ
Milletler&rsquo;in hazýrladýðý bir rapor 192 üye ülkenin yarýsýndan fazlasýnda ev içi þiddete karþý kanuni düzenlemenin olmadý
koydu. Avrupa Konseyi, 16- 44 yaþ arasý kadýnlarýn ölüm ve sakatlanmalarýnýn ana sebebinin aile içi þiddet olduðunu ve bunun
kanser ya da trafik kazalarýndaki ölüm ve sakatlanma oranýndan çok daha fazla olduðunu beyan etmiþtir.

DÜNYANIN KADINA BAKIÞI
> Yunanlýlarda: Kadýn çok hakaret görür hatta &ldquo;Pislik&rdquo; olarak anýlýrdý. Bütün hürriyetlerden mahrum olarak herhan
birþey gibi alýnýp satýlýrdý. Miras hakký yoktu. Kendi malýný kullanma hakkýna bile sahip deðildi kadýn. Evlilikte hiçbir söz hakk
deðildi.
> Romalýlarda: Kadýn mülkiyet hakkýna malik deðildi. Kazandýðý her þey, aile reisinin sayýlýrdý. Roma kanununda köle olarak k
edilirdi. Vatandaþlýk hakkýndan mahrumdu, ona, herhangi bir ev eþyasý gibi bakýlýrdý. Ev eþyasý gibi alýnýp satýlýrdý.
> Yahudilerde: Kadýn, hizmetçi sayýlýrdý. Babasý tarafýndan satýlýrdý. Ayrýca bunlara göre kadýn &ldquo;la&rsquo;netli&rdquo
> Hýristiyanlarda: Kadýnýn durumu diðerlerinden farksýzdý. Kadýnýn statüsünü belirlemek için 15. asýrda yapýlan bir toplantýda
karar aynen þöyleydi: Kadýn sadece bir cisimdir. Ateþten kurtulabilecek bir rûha sahip deðildir. Kadýnlardan sadece hazret-i
Ýsâ&rsquo;nýn annesi hazret-i Meryem ateþten kurtulacaktýr.
> Ýslâmiyetten önce Araplarýn kadýna bakýþý da þöyle idi: Kadýnýn fikir beyan etme hakký yoktu. Mirastan mahrumdu. Zorla
evlendirilirdi. Bir adam ölüp, geriye birkaç kadýn býraktýðý zaman onun en büyük oðlu, öz annesi hariç, babasýnýn öbür hanýmla
evlenebilirdi. Kýzlarýný diri diri gömerlerdi.
> Ýslamiyette ise: Sevgili Peygamberimiz gelip, ondört asýr önce, &ldquo;Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr&rdquo; buyurara
kadýnýn gerçek yerini ortaya koydu. Ýslamiyetten sonra, dünyanýn en rahat kadýnlarý Ýslam toplumundakiler oldu.
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> Kaynak: &ldquo;Huzurun Kaynaðý Aile - Mehmet Oruç&rdquo;
Yazan: Veli Solak- Türkiye gazetesi-13 Mart 2011 Pazar
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