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style="margin-top: 2px; margin-right: 8px; margin-bottom: 2px; float: left;" />B?RSEN
ALTINER</p>  <p dir="ltr">Y?llard?r, bas?nda 3. sayfa haberi diye ge�n haberleri o kadar
bilin�izce takip etmi?iz ki, olaylar anlat?rken kullan?lan ifadeler �k da dikkatimizi �kmemi?.
</p>      <p dir="ltr">Birilerinin yak??t?rd??? �a?k cinayeti�, �k?skan�?k cinayeti�, �t�e
cinayeti� gibi tan?mlamalar, zamanla genel kabul g�m�?. Bu haberlerde genelde bir cinnet
ge�rme durumu vard?r. Ne cinnetidir bu, neden bu cinneti hep erkekler ge�rir, neden �enler
hep kad?n oluyor diye sorgulamam???z.</p>  <p dir="ltr">Y?llard?r bu b�le gelmi?, b�le
gitmi?. Bir ?eylerin �st� hep �t�lm�?, birileri hep korunmu?. Milletvekillerinin �?u erkek
oldu?u i�n kad?n haklar? konusunda erkekler hep korunmu?, kanunlar zaman?nda �kmam??,
�kan kanunlar uygulanmam??, dolay?s?yla bir�k kad?n ma?dur olmu?, ma?dur olman?n
�esinde hayat?n? kaybetmi?.<br /><br />Hayat?n? kaybeden kad?nlar?n say?s? da her ge�n
g�n ikiye katlam??. Gazetelerde, televizyon ekranlar?nda bu ��mler s?radan ��mler olarak
g�terilmeye devam ediyor. Neden kad?n cinayetlerinin artt??? konusunda kimse
konu?muyor�<br /><br />Bir tek �Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu� konu?uyor.
Onlar?n haz?rlad??? grafiklere bak?nca ��m say?lar?n?n nas?l katlanarak �?ald???n?
g��nce deh?ete kap?lmamak m�mk�n de?il. <br /><br />Haz?rlad?klar? infografik de 2013
y?l? may?s ay?nda 16 kad?n erkek ?iddeti taraf?ndan hayat?n? kaybetmi?ken, 2014 y?l?
may?s ay?nda bu say?n?n 30�a �kt???n? g��yoruz. Bu neredeyse y�zde100�l�k bir art??.
<br /><br />Siyasiler bu rakamlar? neden g�mezden geliyor anlayabilmi? de?ilim.
Milletvekillerinin kanun taslaklar? �lerine geldi?i zaman, �ne yani, ben kar?mla kavga etsem,
ona ?iddet uygulasam beni ��ay eve almayacak m?� kayg?s? ta??madan olay?n ciddiyetini
g�meleri laz?m.<br /><br />Y?llarca ger�klerin �st� �t�lm�?. Bu cinayetler s?radan
cinayetler olarak de?erlendirilmi?, Allahtan �Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu�
�k?p dedi ki, �bunlar d�ped�z kad?n cinayetleri, ba?ka bir isim aramaya, hedef ?a??rtmaya
gerek yok.� Ger�kten de, kad?nlar hi�bir sa?l?k sorunu olmad?klar? halde ve genellikle de
gen�ya?lar?nda erkek ?iddetiyle, erkek eliyle �d�r�l�yorsa buna �t�e cinayeti�, �a?k
cinayeti� �k?skan�?k cinayeti� denemez.<br /><br />?imdi kad?n cinayetlerinin yasalarda da
yerini almas? gerekiyor.<br /><br />�cuk tacizi ve �cuk cinayeti s� konusu olunca toplumun
her kesiminin tepkisi �k ?�k�r ki ayn? ?iddette oluyor. Meclisteki milletvekilleri �cuklar s�
konusu oldu?unda kad?n konusunda g�terdikleri duyars?zl??? g�termiyor. Kendi �cuklar?n?
d�?�n�yorlar, empati yap?yorlar ve hemen o kanunlar? meclisten ge�riyorlar.<br /><br
/>Kad?nlar konusunda empati kurduklar?nda ayn? duyarl?l?k s� konusu olmuyor. Kar?s?n?n
hak elde etmesinden korkuyor, o kanunlar? �k da �emsemiyor.<br /><br />�cu?a ?iddet ve
cinayet davalar?nda a??rla?t?r?lm?? m�ebbeti onaylayanlar, kad?n cinayetlerinde nas?l
indirim uygulayacaklar?n? d�?�nmeleri �k enteresan de?il mi?<br /><br />Kanunda �cuk ve
kad?na g�terilen ?iddet ve cinayet vakalar? a??rla?t?r?lm?? m�ebbetle cezaland?r?lmal?, af
kapsam?na girmemeli ki; �cu?a da kad?na da el kald?ran o adam, bir kere de?il 33 kere
d�?�nebilsin.<br /><br />Bunun m�cadelesini �Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu�
vermeye devam ediyor. Meclise ��kez sunduklar? yasa teklifi, kad?nlar?n tan?d?klar?, birlikte
ya?ad?klar?, akrabalar? veya e?leri olan erkeler taraf?ndan �d�r�ld�?� ve h�k�met e?er
cinayetleri engellemek istiyorsa �ce bu konuda ad?m atmas? gerekti?ine dair de?erlendirmeler
i�riyor. <br /><br />?imdi soruyorum, meclisteki �?unlu?u erkek olan milletvekilleri kad?nlar
i�n yasa �karmak i�n daha neyi bekliyor?<br /><br />Neyi beklediklerini bilemiyorum ama
bildi?im bir ?ey var ki, bu memlekette kad?n? d�en, taciz eden erkekler iki g�n sonra
sal?veriliyor. Var olan koruma yasas? uygulanm?yor. O adam elini kolunu sallayarak yar?m
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b?rakt??? i?i tamamlamak i�n soka?a b?rak?l?yor.<br /><br />Bunun vebali b�y�k. Bunun
geri d��?� yok. Bunun aff? da yok.<br /><br />Bu i?in lam? cimi yok. Kad?na, �cu?a el
kald?ran, taciz eden, ?iddet uygulayan her kim olursa hapsedilmeli, a??r cezalarla
cezaland?r?lmal?, hakimlerin ��ne gelen bu t�r dosyalar iyice incelenmeli, san?k de?il,
ma?dur korunmal?, San??a �anlat evlad?m ne oldu, neden yapt?n� diye sorulmadan �ce
��ne gelen dosyay? didik didik incelemeli. Hakimlerin bunlar? okuyacak vakti yok bahanesine
s???namay?z. Bu davalar on be? dakika da g��lecek davalar de?il. <br /><br />Bu davalar
bakacak hakimler �el se�lmeli, toplumsal olaylara hakim olmal?, sosyolojik alt yap?s? olmal?,
psikolojik tahlil yetene?i olmal?, empati kurabilmeli, cinsiyet ayr?m? yaparak de?il, insan olarak
g��p empati kurmal?. K?sacas? bu hakimler erkek egemen toplumun yeti?tirdi?i hakimler
olmamal?,<br /><br />?nsan hayat? bu kadar ucuz olmamal?, de?il �nk�.</p>  <p> </p>
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