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Fethullah Gülen’in Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı  
 
Kadın hakları konusunda oldukça yol kat edilmesine rağmen bugün kadına karşı şiddet 
haberlerini ibretle izlemeye devam ediyoruz. Haberlere yansımayıp da gizli kalan şiddet 
eylemlerinin sayısı ise meçhul.  
 
Maalesef tarih boyunca dünyanın dört bir yanında kadınlar haklarından mahrum edilmiştir. 
Bugün de dünyanın çoğu ülkesinde devlet veya özel kurumlarda liderlik makamlarında 
kadınların temsili oldukça yetersizdir. Bu temsil eksikliğine ilaveten tedbir alma mevkiinde 
olanların da kadına karşı şiddet ve tacizler mevzuunda yeterince hassasiyet göstermemesi 
problemlerin çözülmesini zorlaştırıyor ve geciktiriyor.  
 
Her türlü şiddet gibi, kadına karşı şiddet de sağlıksız bir zihin yapısı ve psikolojinin ifadesidir. Bu 
nedenle, meseleye sadece cezai müeyyideler bağlamında yaklaşmayıp temeline inmeli ve kalıcı 
çözümler geliştirmelidir. Toplum çapında kalıcı çözümler için de ilk olarak çocukların eğitimini 
ele alınmalıdır. 
 
Çocuklar ilk derslerini ailelerinde alır. Kendileri bunun farkında olsalar da olmasalar da onların 
ilk öğretmenleri başta anne babaları olmak üzere ailede birlikte yaşadıkları büyükleridir. 
Ebeveynlerin çocuklarına verebileceği en değerli ders birbirlerine gösterdikleri sevgi ve saygıdır. 
Çocukların aile içerisinde şahit oldukları kadınlara yönelik tavırlar gelecekteki davranışlarını 
şekillendirme mevzuunda çok hayati bir temel teşkil eder.  
 
Eğitim mevzuu toplumsal ve kurumsal seviyede ele alınırken, çocukların erken yaş eğitimine 
hususi dikkat gösterilmelidir. Psikologların, pedagogların, sivil toplum ve dini liderlerin 
katılımıyla kadın hakları meselesi okul müfredatına dahil edilmelidir. Bu şekilde gelecek 
nesillerde kadın haklarının bugünkünden daha iyi bir seviyeye getirilmesini ümit edebiliriz.  
 
Kadın haklarının kanuni çerçevede korunması ve kadınlara yönelik şiddet mevzuunda cezai 
müeyyideler devletin vazifesidir. Devletin aldığı tedbirler önemli olmakla birlikte sivil toplumun 
da bu gayrete dahil olması gerekir. Sivil toplum liderleri ve kuruluşları, entelektüeller, dini 
kanaat önderleriyle birlikte kadın haklarının muhafazası ve onlara yönelik şiddetin önüne 
geçilmesi mevzuunda kollektif şuurun geliştirilmesine katkı yapmalıdır. 
 
Uluslararası kuruluşlar devletlerin taraf olduğu anlaşmalar ve ittifaklar üzerinden bu meselede 
devletlere müşevvik rolü oynayabilir ve oynamalıdır. 
  



Kadın ve erkek bir vahidin iki yüzüdür. Kadınlara yapılan muamelenin, onların haklarını 
muhafaza mevzuundaki dikkatimiz veya gevşekliğimizin bütün toplumu şimdi olmazsa gelecekte 
temelden etkileyeceği mevzuunda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Kadın haklarının müdafaası ve 
geliştirilmesi insanlığın bir bütün olarak ilerlemesinden ayrı tutulamaz. Kadınlara yönelik 
şiddetin önüne geçilmesi evrensel insan haklarının ilerletilmesinin temel bir rüknüdür. Bu 
mevzudaki başarısızlığımız da toplumumuzda eşitliği ve barışı yakalamaya büyük bir engeldir.  
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 
olarak ilan ettiği bu gün vesilesiyle herkesi kadınların haklarını koruma mevzuunda hassasiyete 
ve onlara karşı yapılan her türlü şiddetle mücadeleye davet ediyorum. Cenab-ı 
Erhamürrahimin’den niyazım odur ki başta şefkat kahramanı kadınlar olmak üzere her insanın 
aziz tutulduğu ve temel haklarının muhafaza edildiği günlere bizi bir an evvel ulaştırsın. 


