
internet ortamından alınmıştır. 

BBC Programcısı Jessica Williams, dünyanın röntgenini çekmiş. Tespitlerini ise “Dünyada Değişmesi 
Gereken 50 Gerçek” adını verdiği bir kitapta toplamış. Işte, dünyayı tersine çeviren 50 gerçek...   
 
BBC Programcısı Jessica Williams, dünyanın röntgenini çekmiş. Tespitlerini ise “Dünyada Değişmesi 
Gereken 50 Gerçek” adını verdiği bir kitapta toplamış. Seyfi Öngider’in editörlüğündeki Aykırı 
Yayınevi’nden piyasaya yeni sürülen bu kitap, oldukça ilginç. 
“50 gerçek” olarak adlandırılan aykırılıklar, yanlışlıklar veya sorumsuzluklar, ilk bakışta birbiriyle ilintili 
gözükmeyebilir. Ama her biri, dünyanın çivisinin üzerine bir balyoz gibi iniyor. 
“Yokoluş”a doğru hızla sürükleniyoruz. 
Kendi ikbalimiz için fır fır dönerken, bir de dünyanın nasıl döndüğüne bakalım... 
 
Işte, dünyayı tersine çeviren 50 gerçek: 

1- Bir Japon kadını ortalama 84 yıl, bir Botswana(güney afrikanın üstü)lı 
kadın sadece 39 yıl yaşıyor. 
2- Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 
3- ABD ve Ingiltere, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek erken hamilelik 
oranına sahip. 
4- Çin’de 44 milyon kadın kayıp. 
5- Brezilya’daki Avon kadınlarının sayısı, asker sayısından fazla. 
6- 2002’de idamların yüzde 81’i ABD, Çin ve Iran’da gerçekleşti. 
7- Ingiliz süpermarketleri, müşterileri hakkında hükümetten daha fazla 
bilgiye sahip. 
8- AB’deki her inek için verilen günlük 2.50 dolarlık sübvansiyon, 
Afrika’nın yüzde 75’inin günlük geçiminden daha fazla. 
9- 70’in üzerindeki ülkede aynı cinsten iki kişinin ilişkisi yasak, 9’unda ise 
cezası ölüm. 
10- Dünya nüfusunun beşte biri, günlük 1 dolarında altında gelirle yaşıyor. 
11- Rusya’da yılda 12 binin üzerinde kadın aile içi şiddet sonucunda 
hayatını kaybediyor. 
12- 1 yılda 13.2 milyon Amerikalı, estetik ameliyat yaptırdı. 
13- Kara mayınları nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor. 
14- Hindistan’da 44 milyon çocuk işçi var. 
15- Sanayileşmiş ülkelerde insanlar, günde 6-7 kg katkı maddesi yiyor. 
16- Dünyanın en çok kazanan sporcusu golfçu Tiger Woods, yılda 78 
milyon dolar, yani saniyede 148 dolar kazanıyor. 
17- Amerikalı 7 milyon kadın, 1 milyon erkek yeme bozukluğu çekiyor. 
18- 15 yaşındaki Ingilizler’in yarısı uyuşturucu kullanmış, dörtte biri sigara 
içiyor. 
19- Washington’daki lobi endüstrisinde 67 bin kişi, her seçilmiş kongre 
üyesi için 125 kişi çalışıyor. 
20- Motorlu araçlar dakikada 2 insanı öldürüyor. 
21- 1977’den bu yana ABD’deki kürtaj kliniklerinde 80 bin şiddet ve taciz 
vakası yaşandı. 
22- Mc Donalds’ın altın kemerini tanıyanların sayısı, Hıristiyan tacını 
tanıyanlardan fazla. 
23- Kenya’da bir ailenin gelirinin üçte biri rüşvete gidiyor. 
24- Dünyadaki yasadışı uyuşturucu pazarı 400 milyar dolar. 
25- Amerikalılar’ın üçte biri, uzaylıların geldiğine inanıyor. 
26- 150’den fazla ülkede işkence var. 
27- Her gün dünya nüfusunun yedide biri, yani 800 milyon insan aç 



kalıyor. 
28- Amerikalı siyah erkeklerin hapse girme ihtimali, yüzde 33. 
29- Dünyanın üçte biri savaş halinde. 
30- Petrol rezervleri 2040’da tükenebilir. 
31- Sigara içenlerin yüzde 82’si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 
32- Dünya nüfusunun yüzde 70’i, bugüne dek hiç çevir sesi duymadı. 
33- Silahlı çatışmaların dörtte biri, doğal kaynakları ele geçirmek için 
yaşanıyor. 
34- Afrika’da 30 milyon kişi AIDS. 
35- Her yıl 10 dil ölüyor. 
36- Intiharla ölenlerin sayısı, çatışmalarda ölenlerden fazla. 
37- ABD’de her hafta ortalama 88 öğrenci sınıfa silah getiriyor. 
38- Dünyada en az 300 bin düşünce suçlusu var. 
39- Her yıl 2 milyon genç kız ve kadın sünnet ediliyor. 
40- Silahlı çatışmalarda 300 bin çocuk asker savaşıyor. 
41- Ingiltere’de 2001 seçimlerinde 26 milyon kişi, Pop Idol’un ilk 
sezonunda 32 milyon kişi oy kullandı.  
42- ABD, pornografiye yılda 10 milyar dolar harcıyor. 
43- ABD, “haydut devlet” diye ilan ettiği 7 ülkeden 33 kat daha fazla askeri 
harcama yapıyor. 
44- Dünyada 27 milyon köle var. 
45- Amerikalılar çöpe saatte 2.5 milyon plastik şişe atıyor, yani her üç 
haftada bir Ay’a ulaşmaya yetecek uzunlukta şişe birikiyor. 
46- Sıradan bir Ingiliz, günde yaklaşık 300 defa kameraya yakalanıyor. 
47- Her yıl 120 bin kadın veya genç kız, Batı Avrupa’ya satılıyor. 
48- Yeni Zelanda’dan Ingiltere’ye uçakla getirilen bir tane kivi, atmosfere 
kendi ağırlığının 5 katı sera gazı salıyor. 
49- ABD’nin, BM’ye 1 milyar dolardan fazla borcu var. 
50- Yoksul aile çocuklarının psikolojik sorun yaşama ihtimali, zengin aile 
çocuklarına göre 3 kat daha fazla.  
 


