
ŞİDDET VE HAYATIMIZDAKİ YERİ 
Şiddet, toplumumuzun en büyük sorunlarından ve çözüme kavuşamayanların arasında olanlardan
sadece bir tanesi. Şiddet; bireyin psikolojik veya fiziksel açıdan zarar görmesi, zedelenmesi ve
mağdur olmasıdır. Şiddetin birçok türü var ne yazık ki! Aile içi şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet,
ekonomik şiddet, cinsel istismar, hayvanlara şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, dijital şiddet ne
yazık ki yazdıkça devamı gelen şiddet… İnsanın bu eğilime sebep olmasının nedenleri neler olabilir
peki? Aile de öğrenilen anne – babanın taklit edilmesi mi? medyanın etkisi var mı? Psikolojik sorunları
olan bireyler mi? Nedeni her ne olursa olsun eğitimsizliğin, sevgisizliğin, merhametsizliğin,
vicdansızlığın başrolde olduğu kesin. Şiddete uğrayan insan denilince şüphesiz aklımıza ilk gelenler
kadınlar ve çocuklar... Toplumumuzun ve dünyanın kanayan yarası kadına şiddet, eşlerinden,
babalarından hiç tanımadığı kişilerden her türlü şiddete maruz kalan kadınlar. Haberlerde isimlerini ilk
defa duyduğumuz kadınların çocuğunun gözünün önünde öldürüldü, cinayete kurban gitti, taciz edildi,
tecavüz edildi, sokak ortasında dayak yedi ama kimse karışmak istemedi gibi başlıklar altında
izlediğimiz kadınların sessiz çığlıkları. Sosyal medyada gündemde olan cinayetlerin paylaşılması
sözde adalet kavramının yerine getirilmesi için birlik olunması ama ne yazık ki adaletin çoğu zaman
yerini bulamayışı ve giden canın geri gelemeyişi. Psikolojik şiddete maruz kalan kadınların
aşağılanması, yetersiz görülmesi, küfür edilmesi, toplumdan soyutlanması, duygusal açlığa terk
edilmesi gibi davranışların uygulanması kadınların yıpranmasına, depresyona girmesine birçok
sorunla karşılaşmasına sebep olmakta, kadınların ekonomik olarak bağımsızlığının engellenmesi evde
otur, çocuğuna bak, yemek temizlik gibi işlerle uğraşmasını istemek ekonomik olarak kendine muhtaç
etmek ve özellikle son zamanlarda ortaya çıkan dijital şiddetin artması kişisel alana müdahale etmek,
baskı kurmak, sürekli kontrol etmek, mesajlarla huzursuz etmek gibi davranışların kadınların maruz
kalması onları ciddi boyutlarda etkilemektedir. Dünyada ve ülkemizde kadına şiddetin her türlüsünün
gittikçe artmaya devam etmesi korkunç boyutlara ulaşması ve buna ciddi anlamda çözüm yollarının
bulunması gereklidir. Bu ülkenin bu dünyanın geleceği olan çocuklar da ne yazık ki birçok şiddete
maruz kalmakta. Çocukluk aile mirası gibi ne bırakırsan o yaşatılır hayatta. Önemli olan çocuklara
güzel miraslar bırakabilmektedir. ‘Çocukluk bir insanın anavatanıdır’ çocukken yaşadıklarımız bizde
bırakılan bir eserdir aslında anne babamızın ya da çevremizin bizde bıraktığı izlerdir. Peki, neden iyi
eserler varken kötü eserler yaratmaya devam ediliyor bunlar neden engellenemiyor? Haberler
açıldığında 6 yaşındaki çocuğun fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını görmek, bakıcısı tarafından
dövülen çocuklar ya da annesi tarafından balkondan atılarak öldürülen çocukların hayatlarını uzaktan
izlemek, psikolojik şiddetle büyüyen çocuğun ilerideki hayatında nelerle başa çıkmak zorunda
kalacağının, bayramda şeker toplamaya çıkan çocukların cinayete kurban gitmesinin, amcası dayısı
tarafından cinsel istismara uğrayan çocukların ve daha nicelerinin sessiz çığlıklarına cevap verebiliyor
muyuz? Yapamıyoruz yetemiyoruz küçücük bedenlere sahip çıkamıyoruz. Yaşadığımız ve gelecek
nesillerinin de yaşayacağı bu kısa hayatta her türlü şiddet kavramının hayatımızdan çıkması
temennimle.


