
Fiziksel şiddet; insanlık tarihi var olduğundan beri güçlü-zayıf çatışması altında genel anlamda
kadınların mağduriyeti ile sonuçlanan bir öfke kontrolsüzlüğünün bedensel zorbalığa dönüşmüş
halidir. Kadına yönelik yapılan şiddet ve cinayetleri sadece haberlerde gazetelerde görebiliyorken
sosyal medyayı daha aktif kullanmamızla beraber yapılan şiddetlerin daha fazla meydana çıkması
ve tepkilerin büyümesi karşılığında yine şiddete karşı uyarlanan önemli bir yasa olmaması
görülmüştür. ‘’Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından
öldürülmüştü. 16 Temmuzda katledilen Gültekin'in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda
bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra
cesedi bir varile konularak yakılmıştı ve üzerine beton dökülmüştü’’ Bu bir cinayet değildi
vahşetti. Erkeğin kadın tarafından reddedilmesi istenmemesi ve hırsla elde etme çabasına girdiği
açıkça bellidir. Önce sözlü tehdit edildiğini sonra fiziki şiddete maruz kaldığını ve bu durumdan
korktuğunu arkadaşlarına belirtmişti. Polise başvursaydı bir şeyler değişir miydi diye
düşünüyorum fakat daha önce şiddet görüp şikâyette bulunan kadınlar koruma altına alınmayıp
katledilmişti. Fiziksel şiddeti durdurabilecek ceza ne olmalı? Durdurmak için bir çaba var mı? Ve
bu habere konu olan Pınar Gültekin sadece fiziksel değil psikolojik ve cinsel şiddete de maruz
kalmıştır. Maalesef negatif rol modeller göz önünde olduğu için toplumda zaman zaman şiddet
normalleşme göstermiştir. Şiddetin her türlüsü ahlaksız ve alçakçadır. Özellikle fiziksel şiddet,
kadınlarda bedensel anlamda tehlikeli durumlara yol açmaktadır. Bu bedensel hasarlar görsel
olarak kalıcı olduğunda kadınların psikolojilerine önemli hasarlar vermektedir. Psikolojik şiddet
insan haklarına tamamen aykırıdır.  Ayrıca psikolojik şiddet sadece erkekten kadına yapılan değil
kadından kadına da yapılan önüne geçilemeyen engellenemeyen şiddet türüdür. Anne olacak
kadının fiziksel görünümü değiştiği için yapılan alaycı konuşmalar eşi tarafından kendinden
uzaklaştığını hissettirmesi ve en ihtiyacı olduğu dönemde yanında olmaması da psikolojik şiddet
örneğidir. Bir kadının sosyal hayatını, giyim tarzını kısıtlamak, başka kadınlar ile kıyaslamak,
bedensel farklılıklarını olumsuz yönde hakaret şeklinde vurgulamak; kadının psikolojik dengesini
bozan başlı başına ruh sağlığına zarar veren bir durumdur. Maalesef toplumumuzda bir suç olarak
nitelendirilmemekte ve hatta meşrulaştırılmaktadır. Oysaki toplumların aklı hür, özgüveni yüksek
güçlü kadınlara ihtiyacı vardır. Kadın annedir, gelecek nesillere eli değen en değerli varlıktır ve
şiddetin hiçbir türlüsünü hak etmemektedir. Yine cinsel şiddet de fiziksel şiddetin bir uzantısıdır.
Kadının cinsel bir obje olarak görülmesi gözle veya sözle taciz edilmesi cinsel bir şiddettir.
Ankara’da yapılan bir araştırmada kadınların % 15’inin en az bir kez cinsel şiddete ve tacize
uğradığı görülmüştür. Cinsel şiddetin en derinine inildiğinde aslında erkeklerin kendilerinde bu
hakkı görmesinin en büyük etkeni de doğduğu andan itibaren cinsel organına gösterilen ilgi ve
önemdir. Sünnet olduğunda büyük kutlamalar ve düğünlerle taçlandırılmıştır. Göster oğlum
organını hadi diyerek aslında bunun utanılmayacak ve özgürce istediğini yapabilecek şekilde
erkeğe işlenmesidir. Aynı durum kız çocuğu doğduğunda tam tersidir. Kız çocuğu ergenliğe
girdiğinde regl olması utanç verici bir durum gibi sakın kimseye söyleme kimseye belli etme
şeklinde gizlilik esas kılınmıştır. Yine sosyal medya üzerinden kızının regl olduğunu paylaşmak
isteyen ünlümüz Ceyda Düvenci de psikolojik şiddete uğrayarak linç yemiştir. Bu durumda da
kadın ve erkek arasındaki ayrım ortaya çıkmaktadır. Fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddeti
yetiştirilme tarzının da etkilediğini düşünmekteyim.


