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Alıştırmalar: 3 – 5

Not: 3 ve 6 arası alıştırmaları “KADINA ŞİDDET” adlı parçaya göre yapınız.

Çalışmanızı kolaylaştırmak için bu yazının bir kopyası ek olarak verilmiştir.
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KADINA ŞİDDET

Hem Türkiye’de hem de dünyada en vahim, en olmaması gereken davranışlardan biri de 
kadına şiddettir. Birleşik Amerika’da yapılan araştırmalara göre her yedi saniyede, bir kadın 
şiddet görüyor. Geçmişte de kadına şiddet uygulanmasına karşın, bu durum ne basın ne 
de kişiler tarafından yansıtılır, açığa çıkarılırdı. Günümüzde kadınların maruz kaldığı fiziksel 
şiddet, gündemden düşmüyor ve gün geçtikçe artıyor. Şiddete maruz kalanların sadece 
ekonomik düzeyi düşük, sosyal ve öz güvenleri zayıf kadınlar değil, yüksek eğitimli, meslek 
sahibi kadınlar da olduğu bilinen bir gerçektir.

Tüm ülkelerde duygusal, cinsel ve psikolojik şiddet de dâhil ev içi fiziksel şiddetin 
kaldırılmasına yönelik çabalar artmaktadır. Şiddet, kadının dolayısıyla toplumun gelişmesine 
önemli derecede engel olan bir sorundur ve zamana ve sosyal yapıya göre değişim gösteren 
bir kavramdır.

Kadına yönelik şiddetin amacı güç kullanarak kadın üzerinde bir hâkimiyet kurmaktır ve bu, 
insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olur. Psikolojik ve ekonomik 
şiddet ev içinde saklanabilse de fiziksel şiddet dışarıya yansımaktadır. Ülkemizde şiddetin 
başlıca göstergesi dayak, küfür, aşağılama olsa da en ağır biçimi namus koruma bahanesiyle 
kadının yaşama hakkını elinden almak için uygulanan şiddettir.

Tokat atmak, dövmek, tekmelemek, yaralamak gibi bir kişinin bedenine yönelik şiddet gören 
kadın ruhsal olarak da etkilenir. Bazı kadınlar annelerinin kaderini yaşadıklarını düşünüp 
bazıları da gidecek yerleri olmadıkları için fiziksel şiddeti kabullenirler. Kadınları korkutmak, 
tehdit etmek, onlara küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, aşağılamak, onların öz 
güvenini sarsmak amacıyla yapılan her türlü sözlü tutum ve davranış, psikolojik şiddet 
türlerindendir. Ekonomik şiddet, ekonomik güç kullanarak, bir kişinin yaşamını zorlaştırmak 
için maddi gücünün elinden alınmasıdır. Evin masraflarını karşılamamak, kadının çalışmasına 
izin vermemek, çalışan eşin parasını elinden almak, ekonomik şiddet içeren davranışlardır.

Kadına yönelik şiddet her ırktan, her etnik kökenden, her din ve sosyoekonomik düzeyden 
kadını etkilemektedir. Ancak tecavüze uğradığını veya dövüldüğünü söyleyen kadınların 
sayısı fazla değildir. Damgalanma ve dışlanma korkusu bildirimlerin olduğundan daha az 
yapılmasına neden olmaktadır. Cinsel şiddet ve taciz ile ilgili kapsamlı yasaların çıkarılması 
ve kadınların sahip oldukları hakları bilgilendirmek için kampanyalar yapılması şiddetin 
azalmasını etkileyecek çözümlerdir.
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Alıştırmalar 7 – 9

Not: 7 ile 9 arasındaki alıştırmalar “Kirli Hava” başlıklı yazı ile ilgilidir.
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Kirli Hava

Son yapılan araştırmalara göre, dünyada her yıl kirli hava yüzünden hayatını kaybedenlerin 
sayısı 3.3 milyondur. Hava kirliliği sadece sağlığımızı değil, gezegenimizi de tehdit ediyor. 
Soluduğumuz havada bulunan kirli maddeler, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine 
neden oluyor. Yerküre güneşten gelen enerjinin bir kısmını emer ve bir kısmını yansıtarak 
ısı olarak uzaya geri gönderir. İklimler ve yeryüzünün sıcaklığı bu hassas dengeye 
bağlıdır. Karbondioksit ve metan gibi sera gazları uzaya gitmesi gereken ısının dünyadan 
uzaklaşmasını önler. Örneğin ısınma, ulaşım ve sanayide kullanılan fosil yakıtlarından 
kaynaklanan kara karbon denilen madde, güneş ışınını tutarak küresel ısınmayı artırır. Bilim 
insanları kutuplarda hızlanan buzul erimesinde atmosferdeki kara karbon artışının rolü olduğu 
görüşünde.

Havayı kirleten karbon monoksitin, metan gazının, buzdolapları ve klimalardan havaya 
karışan gazların, tarım alanlarından yayılan amonyak gazının dışında, hava kirliliğini artıran 
bir diğer etken de gözle görülmeyen, atmosfere salındıktan sonra havada asılı kalan, boyları, 
şekilleri, kimyasal bileşimleri birbirinden farklı küçük parçacıklardır. Bu küçük parçacıklar 
fabrika bacalarından, motorlu taşıtlardan, odun ve kömür gibi yakıtlardan atmosfere salınan 
cıva, kurşun, arsenik gibi kimyasallardır. Kirlenen hava yüzeye yakın atmosferde ozon 
miktarını artırarak bu zararlı parçacıkların yayılmasını kolaylaştırır.

Bu maddelerin bazıları o kadar küçüktür ki, vücudumuzun korunma mekanizmalarına 
takılmadan, akciğerlerimize giderler hatta daha da küçük olanlar kana karışarak vücudumuza 
yayılırlar ve çeşitli hastalıklara neden olurlar. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir 
araştırmaya göre, havadaki bu küçük parçacıklarının miktarı ile kalp krizlerinin ve akciğer 
hastalıklarının fazlalığı arasında önemli bir bağlantı var. Türkiye’de bu küçük parçaların 
miktarının standartların çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Psikiyatri biliminde “Endişe” denilen, ortada bir tehdit olmasa da hissedilen sıkıntı, tasa 
ve kaygı halinin hava kirliliğine paralel olarak arttığı öne sürülüyor. Bu konuda daha çok 
araştırmaya ihtiyaç olsa da hava kirliliğinin beyni olumsuz etkilediğini gösteren tek çalışma 
bu değil.

Ayrıca atmosfere bırakılan çeşitli gazlar ve moleküller asit yağmurları olarak tekrar yeryüzüne 
inerler ve besin deposu olarak nitelendirdiğimiz denizleri ve akarsuları kirleterek sularda 
yaşayan canlılara zarar verirler.

Son zamanlarda yapılan dünya hava kirliliği haritasına göre, endüstrileriyle gelişmekte olan 
Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler arasındadır. 
Türkiye’nin, doğal gaz kullanımıyla biraz azalsa bile hala hava kirliliğinin en yoğun olduğu 
ülkelerden biri olduğu görülüyor.
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