
Duygusal (Psikolojik) Şiddet
Sözel Şiddet
Ekonomik Şiddet ve Fiziksel Şiddet'tir.

    Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik;

duygu veya davranışta aşırılık  anlamına gelen şiddet 
dünyada ve ülkemizde maalesef ki kadınların en çok
maruz kaldığı durumdur. Ancak şiddet deyince
aklımıza sadece fiziksel şiddet gelmemelidir.
Şiddetin çok fazla çeşidi vardır. Bunlar;

Türkiye'de bilinen kayıtlara göre kadınların %51'i
fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Dünya Ekonomik
Forumu'nun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet
Eşitsizliği raporunda ise Türkiye 153 ülke arasında 130.

sırada yer alıyor. Bu veriler o kadar üzücü ki. Bu
verilerin azalması için nesillerimizi bu konuda bilinçli
ve duyarlı yetiştirmek çok önemli.  "Erkektir benim
oğlum yapar." mantalitesi yerine "Benim oğlum
vicdanlıdır, benim oğlum merhametlidir, benim
oğlum her şeyden öte insandır! Şiddetin hiçbir
çeşidini yapmaz hatta her türlü şiddete karşı çıkar!"
diyerek yetiştirmek ve bu bilinci aşılamak
gerekmektedir. Bu sayede yetişen nesiller daha
bilinçli ve duyarlı olurlar. Toplumumuzdaki bir diğer
durum ise her yaş grubunun kolayca erişim
sağlayabildiği bir iletişim aracı olan televizyonlardaki
dizilerde ve filmlerde zorbalığın ve şiddetin  her
türlüsünün çarşaf çarşaf gösteriliyor olması.
Çocuklarımıza ,gençlerimize ve herkese şiddeti
içeren diziler filmler yerine şiddete karşı olmalarını
ve şiddete dur demeleri gerektiği bilincini aşılayacak
içerikler üretmeliyiz.

Bilinçlenelim ki bir kadın ya da bir çocuk
korktuğunu, yalnız olduğunu düşündüğü zaman
sığınabileceği biri, onu bu durumdan kurtaracak biri
olmadığı için susmak zorunda kalmasın. Bazen bir
anne çocukları için susuyor. Çünkü o sadece bir ev
hanımı o sadece bir anne ve bunlardan bir gelir elde
etmiyor. 

Toplum tarafından kocasının eline bakan bir kadın
olarak nitelendirildiği için ekonomik şiddete maruz
kalıyor. Bir olaya kadın sesini çıkardığında o eli para
tutan kocası parayı keser diye korkup susmak zorunda
kalıyor. Bazen de bir anne çocuklarını düşünerek "Bu
psikolojik şiddete ne ben ne de çocuklarım maruz
kalamayız!" diye konuşuyor. Belki de tam
kurtulduğunu düşündüğü anda çocuğunun gözü
önünde "Ölmek İstemiyorum!” haykırışlarıyla
çocuğunun "Anne Lütfen Ölme" yalvarışıyla herkesin
gözleri önünde öylece hayata gözlerini yumuyor. Biz
de sadece haberlerden bunu izlemekle kalıyoruz.

Oysa ki şiddetin önüne geçecek yaptırımlarımız
olmalı, şiddete dur demeliyiz ki bir anne çocuğunun
önünde canice katledilmesin. Bir çocuk da annesini
gözlerinin önünde kaybetmesin. Hiçbir kadın, çocuk
yollarda tedirgin bir şekilde aklına Özgecan gelip
korkarak yürümek zorunda kalmasın. Hiçbir anne
pencerede Münevver Karabulut' u aklına getirip ya
benimsin ya kara toprağınsın gibi saplantılı bir 
duyguyla çocuğunun başına bir şey gelir mi
korkusuyla beklemek zorunda kalmasın. Hiçbir anne
mezuniyet cübbesinin içinde görmeyi hayal ettiği
kızının varilin içinde yakılan külleriyle yürek yangını
yaşamak zorunda kalmasın. “ Öyle giyinmeseymiş o da
“,  “ Kızını dövmeyen dizini döver."  gibi şiddeti
normalleştiren atasözleri, sözler ve şiddeti destekleyici
kelimeler yerine kadına yönelik şiddetin her türlüsüne
dur demeliyiz. Şiddete uğrayan bir kadın görünce aile
arasına girilmez demek yerine, kadının yanına geçip
şiddete dur demeliyiz. Şiddete uğrayan bir kadını,
kocandır döver de sever de deyip susturup şiddeti yok
saymak yerine o kadın ve tüm şiddete uğrayan
kadınların sesi olmak için sesimiz çıktığı kadar
bağırarak kadına şiddete dur demeliyiz. Şiddetin
hiçbir türlüsünü kabul etmeyeceğiz.

Meşrulaştırılmasına da şiddete de ben, sen  yani biz
engel olacağız. Hep beraber el ele verip kadınlarımızın
çocuklarımızın yanında şiddetin karşısında durup
"Şiddete Dur" diyeceğiz.
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