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KADIN CİNAYETLERİ TOPLUMSAL ÇÖKÜŞÜN GÖSTERGESİDİR 

 

Türkiye’de tavuk keser gibi kadın kesiyoruz. İnsanlık ölmüş, vicdanlar nasır 

bağlamış, hukuk yerlerde sürünüyor. Siyasiler, birbirleriyle ağız dalaşı 

yapmakla meşgul. 

Allah’ınıza, kitabınıza, dininize, imanınıza, vicdanınıza ve insanlığınıza 

sesleniyorum. Lütfen şu utanç tablosuna bakın: 

 

Ak Partinin iktidara geldiği 2002 yılından 2011 yılına kadar, 10 yıllık süre 

içinde, kadına yönelik cinayetlerin her yıl nasıl arttığına bir bakın. 

2002 Yılında 66 olan kadın öldürme olayı, her yıl artarak toplam 6482’ye 

yükselmiştir. 

Eğer, 2002 yılında öldürülen 66 kadın ile 2011 yılında katledilen 1136 kadını 

mukayese edersek; kadın kıyımının %1721 (yüzde 1721) arttığını görürüz. 

Eğer, 2002 yılında katledilen 66 kadın ile 2010 yılında öldürülen 1219 kadını 

mukayese edersek, kadın katliamının % 1846  (yüzde 1846) arttığını anlarız. 
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Bu rakamlara; canından bezdirdiğimiz için, kurtuluşu intihar etmekte bulan 

kadınlarımızın, aşağıdaki tabloda gösterilen ölümlerini ilave edin: 

 

 

Eğer, intihar eden kadınların, aşağıdaki tabloda gösterilen yaş gruplarına göre 

dağılımlarına bakarsak: 

10 YIL İÇİNDE, HER YIL ORTALAMA 940 KADIN İNTİHAR ETMİŞ 
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Hayatının baharında olan 15-24 yaş arasındaki gençlerin rekor düzeyde intihar 

ettiğini görürüz. 

Bunu, 25-34 ve 35-44 yaş grubundaki kadınlarımızın intiharları izlemektedir. 

Kadın katliamı ve intiharlarına, aşağıdaki zulüm tablosunu da ilave edelim: 
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Görüldüğü gibi; kasten yaralama, dayak, kötü muamele, ırza geçme, cinsel 

saldırı ve cinsel taciz gibi, kadına yönelik şiddet olaylarında büyük bir artış var. 

Her şeyden önce şunu belirteyim ki, yukarıdaki tablolarda sunulan rakamlar; 

Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Barolar, Çeşitli 

Kadın Dernekleri ve kaynağına güvenilir gazetelerin arşivlerinden süzülerek 

derlenmiştir. Bu rakamlar; tablolar ve grafikler haline dönüştürülerek, görsel 

hale getirilmiştir. 

Şimdi; yukarıdaki tablolarda sunulan kadın katliamlarını, canlarından 

bezdirdiğimiz için kurtuluşu intihar etmekte bulan kadın ölümlerini ve zulüm 

tablosunda gösterilen kasten yaralama, dayak, kötü muamele, ırza geçme, 

cinsel saldırı ve cinsel taciz olaylarını üst üste koyup, bir bütün halinde 

düşünelim. 

Allah aşkına, neler oluyor bu ülkede? Son 10 yıl içinde, kadın kıyımları neden 

arttı? Bu ülkede, insanlık neden öldü? Vicdanlar neden nasır bağladı? Hukuk 

ve adalet nerede? Milletvekillerimiz ne yapıyor? 

Bu soruların cevaplarını bulabilmek için, son 10 yılda, kadına bakış açısındaki 

zihniyetin nasıl değiştiğine bakalım. Örneğin: 

1. Bu ülkenin Başbakanı; 2010 yılının Temmuz ayında, Dolmabahçe 

Sarayında; Kadın-erkek eşitliği konusunda hükümetin alması gereken 

önlemler hakkında, kadın örgütleri temsilcilerinin önerilerini 

dinledikten sonra; 

 

 “Açıkça söylemem gerekirse, ben aslında kadın erkek eşitliğine 

inanmıyorum”  deyiverdi.  

 

Şimdi gördünüz mü;  kadının toplum içindeki yerini ve kamuoyunun 

zihnine oya gibi işlenen mesajı? 

 

2. Yine, bu ülkenin Başbakanı; 7 Mart 2011 günü, Büyük Anadolu Otelinde 

düzenlenen, Türk Metal Sendikası 16ncı Kadın Kurultayında: 

 

“Kadınlara yönelik şiddet olayları, muhalefetin ve medyanın 

istismarıyla, artıyormuş gibi bir havada takdim ediliyor… Muhalefetten 
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de, medyadan da bu meseleyle ilgili olarak sorumlu yaklaşım bekliyor, 

istismar değil dayanışma ve sorumluluk duygusuyla şiddeti en aza 

indirebileceğimiz uyarısını yapıyorum” dedi. 

 

Şimdi gördünüz mü; medyanın ve muhalefetin nasıl uyarılarak, aba 

altından sopa gösterildiğini? Kadınlara yönelik cinayetlerin, intiharların 

ve zulümlerin kıymeti harbiyesinin olmadığını? 

 

3. Yine, bu ülkenin Başbakanı; “Kadınlardan 3 çocuk doğurmasını” istedi. 

 

Şimdi gördünüz mü; vatandaşın doğru dürüst iş ve aş bulamadığı, 

çoğunun odun kömüre ve iki paket bulgura oyunu sattığı ve bir kısmının 

pazarlarda atılmış meyve ve sebzeyi topladığı bir ortamda, 

okutamayacağı, iş ve aş sahibi yapamayacağı cahil nesillerin yetişmesini 

nasıl teşvik ettiğini. Kadınların eve kapatılıp, adeta kuluçka makinesine 

dönüştürülmek istendiğini?  

 

4. Yine, bu ülkenin Başbakanı; Ak Parti Kadın Kolları 3ncü olağan 

kongresinde: 

 

“Ben sezaryenle doğuma karşı olan bir Başbakanım… Kürtajı bir cinayet 

olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı” dedi. 

 

Bunun üzerine, Dünyaca ünlü Wall Street Journal gazetesi; “ Türk 

Başbakan ilk kez vatandaşın yatak odasına girmiyor, yıllardır Türk 

vatandaşlara en az 3 çocuk yapması tavsiyesinde bulunuyor” diye yazdı. 

 

Şimdi gördünüz mü; kadınların nasıl mal gibi görüldüklerini, doğurup 

doğurmamalarına ve nasıl doğurmaları gerektiğine bile karar verme 

hakkının kadınlardan esirgendiğini ve adeta yok sayıldıklarını? 

 

5. Her söylediği emir kabul edilen Başbakan, bu kadar ara gazı verdikten 

sonra emir kulları hiç durur mu? Ak Parti Milletvekili ve İnsan Hakları 

Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün: 
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“Tecavüze uğrayan kadınlar da doğurmalı… Bosna’da kadınlar tecavüze 

uğradılar ama doğurdular… Bebeğin otistik, özürlü ve down sendromlu 

doğacağı doktorlar tarafından tespit edilse bile fark etmez” dedi.  

 

Şimdi gördünüz mü; kadınların nasıl köle gibi görüldüğünü, namussuzun 

birisi veya düşman askeri gelip ırzına geçerek hamile bıraksa bile 

doğurmak zorunda olduklarını ve doktorlar otistik ve down sendromlu 

olacağını saptasa bile kürtaj olmalarının suç sayıldığını? 

 

6. Başbakanın emrini alan Sağlık Bakanı Recep Akdağ; Dünya Tütünsüz 

Günü adlı programa katılmadan önce, kürtaj hakkında gazetecilere: 

 

“Kürtajla ilgili bilimsel bir heyetle çalışma başlattıklarını belirterek, 

Bana deniyor ki, bazı özel durumlarda hamilelik olabilir, bu durumlarda 

ne yapacaksınız? Bu durumlarda eğer annenin hayatı ya da sağlığı ile 

ilgili geniş bir kısıtlama getirilecekse bu çocuk sahipsiz kalmaz, bu 

çocuğa devlet bakar” açıklamasında bulundu. 

 

Şimdi gördünüz mü; anne doğururken ölse bile, doğacak çocuk sahipsiz 

kalmaz, devlet bakarmış? E pes vallahi. Duyuyor musunuz, görüyor 

musunuz ve anlıyor musunuz, anne yani kadın insan değil, ölürse ölsün, 

doğacak çocuğa devlet bakarmış? Sağlık Bakanına; köprü altlarında 

yatan kimsesiz sokak çocuklarını hatırlatıyorum. Sen önce onlara bak. 

 

7. 9-10 Ekim günleri, Adalet Bakanlığında; Bakanlık Kanunlar Kararlar 

Dairesi temsilcisi, Yargıtay 5nci Daire temsilcileri, Ankara Çocuk Savcılığı 

ve Ankara Baro temsilcisinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 

Yargıtay Hâkimlerinden: 

 

“Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunundaki evlenme yaşının 14’e 

indirilmesi, tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi durumunda 

cezadan kurtulması hükmünün yeniden getirilmesi” önerisi geldi. 

 

Bilindiği gibi, din ve iman laflarını dilinden düşürmeyen Vakit Gazetesi 

yazarı 70 yaşındaki Hüseyin Üzmez, Mudanya’da İlköğretim öğrencisi 14 
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yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 

tutuklandı ve 25 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Din tüccarı 

kesim “Belki imam nikâhı kıymıştır” gerekçesiyle, bu rezilliğe dini bir 

kılıf geçirmeye çalıştı. 

 

Şimdi gördünüz mü; Türk adaletinin en tepesindeki yargıçlar, Türk 

halkının ırzını, namusunu, hakkını ve hukukunu koruyacakları yerde, 

evlenme yaşını 14’e indirip, tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi durumunda 

kimleri cezadan kurtarmaya çalıştığını? İyi be, 70 yaşındaki herifler, it ve 

kopuk, bir sürü namussuz, gözüne kestirdikleri masum kız çocuklarının 

ırzına geçecek ve evlenerek cezadan kurtulacak. Üstüne üstlük; Ak Parti 

Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün 

buyurduğu gibi; “Irzına geçilen kız çocukları” doğurmak zorunda.  

 

8. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından “Yargının hızlandırılması 

ve sorunlarının tespit edilmesi” konulu bir toplantı yapıldı ve 

toplantıdaki önerileri kapsayacak şekilde “Yargıda durum analizi” isimli 

bir rapor hazırlandı ve Adalet Bakanlığına gönderildi. Bu raporda: 

 

“Adli Tıp’tan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için, beden 

ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının araştırılması yerine, sadece 

beden sağlığının bozulup bozulmadığı araştırılmalı. 15 yaşından 

küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli. 

Kaçırılan veya alıkonan kadının evlenmesi halinde tecavüzcünün cezası 

ertelenmeli” önerileri yer aldı.  

 

Şimdi gördünüz mü; Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Reşit 

olmamış, 15 yaşından küçük yani 10-14 veya daha küçük kızlardan 

gönül rızası aranabilir mi? Namussuz sapığın birisi evladı ve hatta 

torunu yaşındaki çocuğun ırzına geçecek ve ondan sonra hâkim 

karşısına geçip rızası vardı diyecek ve cezası indirilecek. Ayrıca; eskiden 

adli tıbba, çocuğun beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığını 

soruyorlarmış, şimdi sadece beden sağlığının bozulup bozulmadığı 

sorulmalıymış. Eğer, çocuğa tecavüz edildiği sabitse, şüphesiz ki beden 

ve ruh sağlığı bozulmuştur. Adli tıbba gönderilmesine gerek var mı? 
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Çocuğa tecavüz edilmiş ama beden ve ruh sağlığı bozulmamıştır 

diyenler ve bunu soranlar, kendi kız çocuklarına tecavüz edilse acaba ne 

düşünürler.  

 

9. Bu ülkenin mahkemelerinin çoğu, tecavüz mağdurunu adli tıbba 

gönderirken, mağdurun kollarını mühürledi. Tecavüz olayının 

gerçekleştiği, kesin olarak belirlenmesine rağmen, adli tıbba 

göndererek “beden ve ruh sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı” diye 

sordular. Adli tıp da; bazı davalarda “bozulmuş” bazılarında ise 

“bozulmamış” raporu verdi. Bozulmamış raporu geldiyse, ırz düşmanları 

az bir cezayla kurtuldu.  

 

Şimdi gördünüz mü; rezilliği. Bu önerileri yapan hukukçular ve böyle 

uygulama yapan hâkim ve savcılardan hak, hukuk, adalet, ırzınızı ve 

namusunuzu koruması beklenebilir mi?  

 

10.  Hatırlayın; “ Adli Tıp, tecavüz mağduru bağırmadı rızası var” başlığıyla 

yayımlanan bir habere, özetle şöyle bir yazılı açıklamayla tepki gösterdi: 

 

“ …Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesinde 31 Mayıs 2011 

tarihinde yapılan psikiyatrik muayenede; kişide hafif derecede zekâ 

geriliği, davranış bozukluğu ve anksiyete bulundu. Bu durumun 

mağdurenin maruz kaldığı fiile karşı beden ve ruh bakımından kendisini 

savunmasına engel teşkil etmediği, eyleme ruhsal yönden mukavemete 

muktedir olduğu ve olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulmadığı 

bildirilmiştir. Haberde geçen; bağırmadı, rızası var ifadesi, haberi 

yazanın kendi yorumudur” diyor, bizim Adli Tıp Kurumu Başkanlığımız. 

 

Şimdi gördünüz mü; tecavüze uğrayan kadın geri zekâlıymış, davranış 

bozukluğu ve anksiyetesi varmış ama bütün bunlar, beden ve ruh 

bakımından kendisini savunmasına engel değilmiş. Bu nedenle beden 

ve ruh sağlığı bozulmamış. Eğer; herhangi bir ırz düşmanı güçlü kuvvetli 

bir sapık, kadının arkasından gelip kadının bedeninde yara, bere veya 

çürük bırakmadan elini kolunu bağlayıp, ağzını da kapatarak ırzına 

geçerse, tecavüze uğrayan kadın beden ve ruh sağlığı bakımından 
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direnmeye muktedirken direnmemiş, beden ve ruh sağlığı bozulmamış 

oluyor. Bu ne demek; rızası var demek. Sapık, az bir cezayla kurtuluyor. 

 

11. Dr. Hasan Yağar; Tarih doktoru ve emekli emniyet müdürü. Çağın Polisi 

dergisine yazdığı makalede: 

 

“Büyük şehirlerde gelenek ve göreneklere, dini ve ahlaki kabullere 

uymayan hareketlerin olduğunu… Bunların, şehirlere gelen insanları 

abandone ettiğini… Bu kişilerin; boşandığı kadını bile, muhtemelen 

yadırgadığı bazı tutum ve davranışları nedeniyle, sırf çocuklarının 

annesi olduğu için katledebildiğini… Kadın cinayetlerinin günahının 

sadece erkeğe yüklenemeyeceğini… Erkeklerin durup dururken cinayet 

işlemeyeceğini… Dil ve hareketlerle ağır tahrik karşısında cinayet 

işlendiğini…” belirtiyor. 

 

Şimdi gördünüz mü; Büyük şehirlerde; gelenek ve göreneklere, dini ve 

ahlaki kabullere uymayan hareketler varmış. Acaba, şehre gelen 

magandanın kafasındaki hangi davranışlar gelenek, görenek, dini ve 

ahlaki kabullere aykırı? Bunlar; ahlak ve din polisi mi? Bu magandalar, 

kadının canına kıyma hakkını nereden alıyor? Bir zamanlar, vatandaşın 

can ve mal güvenliğini sağlama görev ve sorumluluğunu üstlenmiş bu 

emniyet müdürüne göre; kadın cinayetlerinin günahı sadece erkeklere 

yüklenemezmiş. Erkekler durup dururken cinayet işlemezmiş. Dil ve 

hareketlerle ağır tahrik karşısında cinayet işlenirmiş. Gördünüz mü; 

emekli emniyet müdürü, kadın katillerini sütten çıkmış ak kaşığa 

çeviriverdi. Allah aşkına, polise ve topluma verdiği mesaja bakın. İşte bu 

gibi zihniyet nedeniyle; televizyonlarda defalarca izlediğiniz gibi, 

karakollarda kadınların dövülmesi olayları bir türlü bitip tükenmiyor. 

 

12.   Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ak Parti Ünye İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı 

Süleyman Demirci, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasına: 

 

“Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da 

kiralıktır” yazmıştı. Yoğun tepkiler üzerine bunu sitesinden kaldırdı. 
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Şimdi gördünüz mü; türbansız kadınları satılık ve kiralık fahişe gibi 

gören bu zihniyet, bir kanser gibi tüm ülkeye yayılıyor. 

 

13.  İstanbul Kongre Merkezinde, 6-8 Aralıkta, Türkiye İhracatçılar Birliği 

(TİM) tarafından düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası Fuarında” 

çeşitli moda eserleri sergilendi. Cansız kadın mankenler üzerinde 

sergilenen ürünler, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından 

müstehcen bulundu. Söz konusu TİM Başkanı; “Başbakanın 

ziyaretinden önce bu ürünler, kadın olduğu belli olmayan mankenler 

üzerinde sergilenmezse, ürünlerin kaldırılacağı talimatını verdi.”   

Bunun üzerine, cansız kadın mankenler; kafasız, tahta kollu ve bacaksız 

mankenlerle değiştirildi. 

 

 Şimdi gördünüz mü; korku dağları nasıl bekliyor? Siyasal iktidarın, 

zihniyeti ve kadına bakış açısı, iş dünyasına bile nasıl yansıyor? Eskiden, 

kralların ilahi hakları varmış. Krallar kendilerini, Allah’ın yeryüzündeki 

temsilcisi olarak görürlermiş. Demek ki, bizim Başbakanımızın da bazı 

hakları varmış ki, TİM Başkanı bu hakkın teslimini sağlamış. 

 

14. Başbakanın “Açıkça söylemem gerekirse, ben aslında kadın erkek 

eşitliğine inanmıyorum” sözlerinden sonra cesaretlenen ve celallenen, 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel 

Başkanı Nurettin Özgenç, 8 Mart Dünya kadınla gününde yaptığı yazılı 

açıklamada: 

 

“…Kadın erkek eşitliği safsatadır… Prizle fiş eşit mi? Feminist düşünceye 

sahip olanlar, eşit yapacağız diye sokaklara döktükleri kadınları erkek 

yapamadılar fakat kadınlığından da çıkarmışlar ve maskaraya 

çevirmişlerdir. Bazı kadınlar, bu gayretlerle kartala özenen papağan 

durumuna düşmüşlerdi… İhtiyaç giderme yerleri neden farklıdır…”  

 

Şimdi gördünüz mü; adamın kadına nasıl baktığını? Kendisi fişmiş, kadın 

prizmiş. İhtiyaç giderme yerleri farklıymış. Kendileri kartalmış. Adam, 

olaya cinsiyet açısından yani apış arasından bakıyor. İnsan haklarındaki 

eşitlik, insanca muamelede eşitlik, yaşam hakkında eşitlik, dayak 
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yememekte eşitlik, iş hayatında eşitlik gibi haklar açısından bakmak 

aklına gelmiyor.  İşte hayat böyle, devlet büyüğü, hacısı ve hocası vur 

dedi mi, öldürecekler çok çıkıyor.  

 

15. Beni, asıl çileden çıkaran şey ise; kadın cinayetlerini, intiharlarını, 

kadına yapılan tecavüzleri, aşağılamaları ve zulümleri tetikleyen 

yangına, bazı kadınların benzin dökmesi ve yangına körükle gitmesidir. 

İşte örnekleri: 

 

a. Fatih, Ümraniye, Bahçelievler ve Eyüp gibi Ak Partili Belediyelere, 

aile içi iletişim seminerleri veren ve evlilik danışmanlığı yapan Sibel 

Üresin isimli kadının, Habertürk ekranlarında yayınlanan televizyon 

programında, özetle: 

 

“Erkek, bir başkasıyla imam nikâhı yapacağı zaman karısından izin 

almak zorunda değildir. Dördüncü kadına kadar imam nikâhıyla 

evlenebilir… Bu nedenle çok eşlilik yasalaşmalıdır… Erkek olsam 

çokeşli olurdum… Bir ayrılık yaşaması durumunda, yaşayacaklarının 

tahlilini sağlıklı yapan kadın, bence çokeşliliği kurtuluş olarak 

görmelidir… Açıkça çokeşli olduğunu itiraf edenleri alkışlıyorum ve 

kutluyorum… Çokeşlilik, toplumdaki çarpık ilişkileri ve kızların evde 

kalma sorunlarının ortadan kalkması noktasında ciddi rol 

oynayacaktır… DAYAK VE ALDATMA, bana göre BOŞANMA SEBEBİ 

DEĞİLDİR. Türkiye’deki kadınların yüzde sekseni dilinden dayak 

yiyor.  

 

Akrabalık bağı olmayan bir kadın ve bir erkeğin aynı otelde kalması 

doğru değildir… Bekâr iki erkeğin bir arada kalması bile zinadır. Aynı 

cinsten iki kişi değil tabi farklı cinsel tercihleri var ve bir araya 

gelmişlerse, tabi ki bu da zinadır.”   

 

Şimdi gördünüz mü?  
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Çok eşliliği, dayak ve aldatmayı kutsayan ve kiraladıkları aynı evde 

kalan iki erkek öğrenciyi bile eşcinsel ve iki kızı bile lezbiyen yerine 

koyan bu kadına söyleyecek bir söz bulamıyorum. İşte bu kadın, 

belediyelere evlilik danışmanlığı yapıyor ve partili kadınların 

beyinlerini yıkayarak köleleştirmeye çalışıyor. 

 

b. Ak Partili Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği etkinlikte 

konuşma yapan, eğitimci ve yazar Sema Maraşlı: 

 

“Erkek ve kadın, doğuştan farklı yaratılmıştır. Allah kadınları şefkatli 

ve teslimiyetçi yaratmıştır. Erkek ise; güç, iddia ve başarı üzerine 

yaratılmıştır. Erkeğin hayata bakışı serttir…  

 

Kadınlar, kız çocuklarını bile; elinde mesleğin olsun, kendine güven, 

eşine muhtaç olma diye yönlendiriyor. Bu bilinçte yetişen kızların, 

ileride evlilikleri yürümüyor… Bu noktada kadınlar, erkeklerin 

üstünlüğünü kabul etsin” diyor Semra Maraşlı. 

 
 

Şimdi gördünüz mü; “kız çocuklarınıza, aman evladım oku, elinde 

mesleğin olsun, kendine güven, eşine muhtaç olma” demeniz bile 

suç. Ya ne diyeceksiniz; “Erkeklere teslim ol, üstünlüklerini kabul et, 

dayak yesen bile ses çıkarma, koca döver de severde mi 

diyeceksiniz?  

 

Eğer çevrenize dikkatle bakarsanız; Molla abla olarak isimlendirilen 

gezici kadın vaizlerin, haftalık ev sohbetleri düzenlediklerini ve 

kadınlara tesettüre girmeleri, imam nikâhlı çok eşliliğe razı olmaları, 

dayak yeseler bile ses çıkarmamaları ve erkeğe kayıtsız şartsız teslim 

olmaları yönünde telkinde bulunduklarını görürsünüz. 

İmam Hatip Lisesini bitiren Semra Maraşlı; 

Diyanet İşleri Başkanlığında, Kuran Kursu 

öğretmenliği yaptı. İkinci evliliğini yapmış 

olan Maraşlının, çoğu masal yayımlanmış 

11 kitabı bulunuyor.   
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16.  Ya bu ülkenin aydın geçinen bazı ses sanatçılarının ve tiyatro 

oyuncularının, bu gibi zihniyete güzellemeler düzmelerine ne dersiniz? 

Örneğin, Bugün Gazetesinde yayımlanan habere göre, ünlü oyuncu 

Doğa Rutkay: 

 

“ Ben feminist olamayacak kadar erkek seven bir insanım. Erkeklerin 

bakış açılarını, güçlerini, hayatı idare edişlerini babamdan gelen bir 

hayranlık olduğundan feminist değilim. Ben kadın ve erkek eşit olması 

gerektiğine de inanmıyorum. Her yerde erkeğin bir adım önde olması 

gerektiğini düşünüyorum” diyor. 

 

Şimdi gördünüz mü; “Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen 

Başbakana nasıl gönderme yapıldığını. Televizyon programlarını 

dikkatle izlerseniz; bazı sanatçı, dizi oyuncusu, ses sanatçısı ve program 

sunucularının, lafı punduna getirip “ Ben, kadın erkek eşitliğine 

inanmıyorum, ben hiç içki kullanmam, kısmet olursa umreye 

gideceğim” gibi, Başbakana ve siyasal iktidara mesajlar sarkıtıp, 

selamlar çaktıklarını görürsünüz. Hatta bununla da yetinmeyip, bizzat 

Başbakana telefon ederek güzellemeler düzen ses sanatçılarını 

hatırlarsınız. 

 

Nedense, bazı aydın geçinenler; kadın erkek eşitliğine hep biyolojik 

açıdan bakıyorlar ve erkekler doğuştan güçlü kuvvetlidir, hiç kadınla 

erkek eşit olur mu diyorlar. Kadın erkek eşitliği; insan haklarında 

eşitliktir. Fırsat eşitliğidir. Yaşama hakkıdır. Erkeklerin tecavüzüne 

maruz kalmama, dayak yememe, zulüm görmeme, aşağılanmama hakkı 

ve özgürlüğüdür. Bunlar hiç akıllarına gelmiyor. Bak kardeşim, kadın 

erkek eşitliğine inanmıyorum dersen ve bunun propagandasını 

yaparsan, aşağıda resimlerde gördüğün zulme ortaklık yaparsın.  
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17.  Ey bu ülkenin hanımları ve kızları; Başbakandan, bakanlardan, siyasal 

iktidarın vekillerinden, hukukçulardan, güvenlik güçlerinden, yangına 

körükle giden kadınlardan ve aydın geçinen yobazlardan umudumuzu 

kestik. Ama bu ülkenin din adamları nerede diye soruyor ve onlardan 

medet bekliyorsanız, işte onlar burada: 

 

a. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilin Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Orhan Çeker: 

 

“Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte 

giyinirsen, bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. 

Tahrik ettikten sonra sonucundan şikâyet etmen makul değildir” 

diyor. Bununla da kalmıyor; “Tahrik edici kıyafeti belirleyecek bir 

komisyon kurulmasını” öneriyor. 

 

Şimdi gördünüz mü; suç kimdeymiş? Dekolte giydiğiniz için 

tecavüzü hak ediyormuşsunuz. Bu adam, en yüksek dereceye 

ulaşmış din adamı. Yüzlerce din adamı yetiştiriyor. Adeta, 

toplumdaki ırz düşmanlarına “ dekolte giyinen kadına tecavüz 

edin” çağrısında bulunuyor. Bununla da yetinmiyor. Tahrik edici 

kıyafeti belirleyecek bir komisyon kurulmasını öneriyor. Yani, bu 

kafa yapısındaki adamlar toplanacak, hangi kadın kıyafetleri bizi 

tahrik ediyor diye bakacaklar ve sonunda bu heriflerin apış 

aralarını tahrik etmeyen kara çarşaf veya Afgan kadınlarının 

giydiği burka gibi kıyafetlerde karar kılıp, bunu tüm topluma 

dayatacaklar. 

 

b. Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül, Ramazan ayının son 

günü Çapanoğlu Büyük Camiinde Cuma vaazı verdi. Bu vaaz, 

merkezi sistemle, kent genelindeki tüm camilere de yayınlandı. 

Söz konusu müftü yardımcısı bu vaazda: 

 

“Başbakanın kızı başörtülü, Cumhurbaşkanının eşi başörtülü, 

senin eşinin başı neden örtülü olmasın. Sen de başını 
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örttüreceksin. Müslüman olduğunu söyleyen bir erkeğin eşi ve 

kızı düğünlerde erkeklerle oynarken kıskanmayan, ses 

çıkarmayan kocalar deyyustur. Sen kızın, eşin oynarken 

bakacaksın, susacaksın. Lise caddesinde kızlarla oğlanlar bir araya 

gelmiş konuşuyorlar. Bunun adı deyyusluktur” dedi.  

 

Şimdi gördünüz mü; “Başı açık kadın için satılık ve kiralık” diyen 

Ak Parti elamanının, “Dekolte giyen kadın tecavüzü hak eder” 

diyen ilahiyat profesörünün, “Kadın cinayetlerinin günahı sadece 

erkeklere yüklenemez” diyen emekli emniyet müdürünün ve 

“Düğünlerde karısı ve kızı oynayan erkek deyyustur” diyen müftü 

yardımcısının söylemleri nasıl örtüşüyor?  

  

18.  Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Sayın Orhan Bursalı; Anlı şanlı, Profesör 

unvanlı ilahiyatçıların, müziğe ve kadın sesine bakış açılarını yansıtan 

yazılarını derleyerek Gündem, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, sayı 1341, 

30 Kasım 2012 tarihinde yayımladı. İşte o zihniyet: 

 

a. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğr. Üyesi 

Prof. Orhan Çeker; 

 

“Müzik için haram diyemeyiz ama helâl de diyemeyiz. İçeriği 

İslâm’a uygun olmalıdır. Ama kadın sesi içeren müzik kesinlikle 

caiz değildir” diyor. 

 

b. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamdi 

Döndüren; 

 

“Çalgı aletleri, bunları çalmak, satmak ya da şarkı söylemekten 

para kazanmak, nefsi azdıran, örneğin diri bir kadının ya da 

şarabın heyecan verici niteliklerini anlatan şarkılar (çalgısız dahi 

olsa)caiz değildir” diyor. 

 

c. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ekrem Buğra Ekinci ise; 
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" Şarkı denilen şeyin ancak, eğer çalgı ve kadın sesi içermiyor, 

sözleri de dinen sakıncalı değilse” dinlenebileceğini belirtiyor. 

 

d. Türkiye Gazetesi ‘ilim’ yazarı Mehmet Ali Demirbaş;  

 “Müzik ne kelime, ilâhi bile haramdır demekten dilimde tüy 

bitti” diyor. 

 

e. İstanbul müftü yardımcılığı, Yeni Cami ve Şehzade başı Camii 

vaizliği yapmış Timurtaş Hoca da; 

 

“ (tüyler ürperten konuşmasında) aynı şeyi söylüyor ve 

okullara müzik dersi koyanları lânetliyor.” 

 

f. Beyoğlu Belediye Başkanı'nın babası ve 'İslâmî seks uzmanı' 

olarak da ünlenmiş Ali Rıza Demircan; 

 

"iş yerlerinin telefonlarında arayanı bekletme süresi içinde İslâm 

zaviyesinden sakıncalı olabilecek türden müzik çalınmaması" 

gereğine bile işaret ediyor. 

 

g. İslâm Hukuku profesörü Hayrettin Karaman; 

 

 "(ülkemizde mensuplarının çoğunluğu oluşturduğu bilinen) 

Hanefî mezhebine göre müziğin icrası da, dinlenmesi de 

haramdır. Bir değneğin, bir çubuğun bir yere ahenkli bir şekilde 

vurulması bile bu hükme dâhildir ve haramdır" hükmünü 

aktarıyor. 

 

Şimdi gördünüz mü ey kadınlar; sizin sesiniz bile mekruh ve 

harammış. Gerçekten aydın birkaç din adamı dışında, maalesef 

size din adamlarından da fayda yok. 

 

Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup: 

 

1. “Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum… Kadınlara yönelik şiddet 

olayları, muhalefetin ve medyanın istismarıyla, artıyormuş gibi bir 

havada takdim ediliyor, kadınlar 3 çocuk doğurmalı, Ben sezaryenle 
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doğuma karşı olan bir Başbakanım… Kürtajı bir cinayet olarak 

görüyorum” diyen Başbakanın söylemini, 

 
2. Ak Parti Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer 

Üstün’ün: 

 

“Tecavüze uğrayan kadınlar da doğurmalı… Bosna’da kadınlar tecavüze 

uğradılar ama doğurdular… Bebeğin otistik, özürlü ve down sendromlu 

doğacağı doktorlar tarafından tespit edilse bile fark etmez” deyişini, 

 

3. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın: 

 

“Bana deniyor ki, bazı özel durumlarda (kadının tecavüze uğraması 

halinde) hamilelik olabilir, bu durumlarda ne yapacaksınız? Bu 

durumlarda eğer annenin hayatı ya da sağlığı ile ilgili geniş bir kısıtlama 

getirilecekse bu çocuk sahipsiz kalmaz, bu çocuğa devlet bakar” yani, 

kürtaj olamaz doğum yaparken ölürse, doğacak çocuğa devlet bakar 

açıklamasını, 

 

4. Yargıtay Hâkimlerinin: 

“Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunundaki evlenme yaşının 14’e 

indirilmesi, tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi durumunda 

cezadan kurtulması hükmünün yeniden getirilmesi” önerisini, 

 

5. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hazırlanıp, Adalet 

Bakanlığına gönderilen: 

 

“Adli Tıp’tan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için, beden 

ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının araştırılması yerine, sadece 

beden sağlığının bozulup bozulmadığı araştırılmalı. 15 yaşından 

küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli. 

Kaçırılan veya alıkonan kadının evlenmesi halinde tecavüzcünün cezası 

ertelenmeli” raporunu, 
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6. Bu ülkenin mahkemelerinin çoğu, tecavüz mağdurunu adli tıbba 

gönderirken, mağdurun kollarını mühürlenmesini, Tecavüz olayının 

gerçekleştiği, kesin olarak belirlenmesine rağmen, adli tıbba 

göndererek “beden ve ruh sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı” diye 

sorulmasını. Adli tıp da; bazı davalarda “bozulmuş” bazılarında ise 

“bozulmamış” raporu verilmesini. Bozulmamış raporu geldiyse, ırz 

düşmanlarının az bir cezayla kurtulmasını.  

 

7. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın: 

 

“Tecavüze uğrayan kadın hafif geri zekâlı, davranış bozukluğu ve 

anksiyetesi var, ama bütün bunlar, beden ve ruh bakımından kendisini 

savunmasına engel değil. Bu nedenle beden ve ruh sağlığı bozulmamış” 

diye verdiği raporu, 

 

8. Tarih doktoru ve emekli emniyet müdürü Dr. Hasan Yağar’ın, Çağın 

Polisi dergisine yazdığı makalede: 

 

“Büyük şehirlerde gelenek ve göreneklere, dini ve ahlaki kabullere 

uymayan hareketlerin olduğunu… Kadın cinayetlerinin günahının 

sadece erkeğe yüklenemeyeceğini… Erkeklerin durup dururken cinayet 

işlemeyeceğini… Dil ve hareketlerle ağır tahrik karşısında cinayet 

işlendiğini…” yazmasını, 

 

9. Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ak Parti Ünye İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı 

Süleyman Demirci’nin, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasına: 

 

 “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da 

kiralıktır” demesini, 

 

10. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin;  

 

“Başbakanın ziyaretinden önce, cansız kadın mankenler üzerindeki 

ürünler, kadın olduğu belli olmayan mankenler üzerinde sergilenmezse, 

ürünlerin kaldırılacağı talimatını vermesini”  ve bunun üzerine, cansız 



19 
 

kadın mankenlerin; kafasız, tahta kollu ve bacaksız mankenlerle 

değiştirilmesini, 

 

11. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel 

Başkanı Nurettin Özgenç’in: 

 

“…Kadın erkek eşitliği safsatadır… Prizle fiş eşit mi? Feminist düşünceye 

sahip olanlar, eşit yapacağız diye sokaklara döktükleri kadınları erkek 

yapamadılar fakat kadınlığından da çıkarmışlar ve maskaraya 

çevirmişlerdir. Bazı kadınlar, bu gayretlerle kartala özenen papağan 

durumuna düşmüşlerdi… İhtiyaç giderme yerleri neden farklıdır…”  

söylemini, 

 

12.  Siyasal İktidar yandaşı kadınların: 

 

“Erkek, bir başkasıyla imam nikâhı yapacağı zaman karısından izin 

almak zorunda değildir. Dördüncü kadına kadar imam nikâhıyla 

evlenebilir… Bu nedenle çok eşlilik yasalaşmalıdır… Bir ayrılık yaşaması 

durumunda, yaşayacaklarının tahlilini sağlıklı yapan kadın, bence 

çokeşliliği kurtuluş olarak görmelidir… Açıkça çokeşli olduğunu itiraf 

edenleri alkışlıyorum ve kutluyorum… DAYAK VE ALDATMA, bana göre 

BOŞANMA SEBEBİ DEĞİLDİR. Türkiye’deki kadınların yüzde sekseni 

dilinden dayak yiyor.  

 

Akrabalık bağı olmayan bir kadın ve bir erkeğin aynı otelde kalması 

doğru değildir… Bekâr iki erkeğin bir arada kalması bile zinadır. Aynı 

cinsten iki kişi değil tabi farklı cinsel tercihleri var ve bir araya 

gelmişlerse, tabi ki bu da zinadır 

 

Kadınlar, kız çocuklarını bile; elinde mesleğin olsun, kendine güven, 

eşine muhtaç olma diye yönlendiriyor. Bu bilinçte yetişen kızların, 

ileride evlilikleri yürümüyor… Bu noktada kadınlar, erkeklerin 

üstünlüğünü kabul etsin” propagandası yapmalarını, 
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13.  Bazı tiyatro oyuncusu, ses sanatçısı ve televizyon sunucularının, lafı 

punduna getirip: 

 

“Ben kadın ve erkek eşit olması gerektiğine de inanmıyorum. Her yerde 

erkeğin bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum, ben hiç içki 

kullanmam, kısmet olursa umreye gideceğim” şeklinde, siyasal iktidara 

selam sarkıtmalarını, 

 

14. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilin Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Orhan Çeker’in: 

 

“Kardeşim sen dekolte giyinirsen, bu tür çirkinliklerle karşılaşman 

sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikâyet etmen 

makul değildir” diyerek, dekolte giyen kadının tecavüzü hak ettiğini 

belirtmesini, 

 

15. Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül’ün; 

 

“Başbakanın kızı başörtülü, Cumhurbaşkanının eşi başörtülü, senin 

eşinin başı neden örtülü olmasın. Sen de başını örttüreceksin. 

Müslüman olduğunu söyleyen bir erkeğin eşi ve kızı düğünlerde 

erkeklerle oynarken kıskanmayan, ses çıkarmayan kocalar deyyustur” 

vaazını, 

 

16.  Anlı şanlı İlahiyat profesörlerinin: 

 

“Müzik ve kadın sesini haram” saymalarını, 

 

17.  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Mecliste konuşan kadın 

milletvekiline: 

 

“Ben mahcup bir insanım. Zarif bir hanımefendinin iki de bir dönüp 
bana bakmasından doğrusu sıkılabilirim. Yoksa her defasında dönüp 
bakabilir. Benim için eksiklik değil” şeklinde sataşmasını, 
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18.  Bu ülkenin Ulaştırma Bakanı’nın; Samsunda, eşini protokol masasına 

oturtmayıp, tek başına başka bir masaya oturtmasını, 

 

19.  Bu ülkede; kadın eli sıkmayan valilerin, kaymakamların, savcıların, 

yargıçların ve üst düzey bürokratların pıtrak gibi türeyip yayıldığını, 

 

20.  Van’da öğretmenlik yapan Gülşah Aktürk’ün; eski erkek arkadaşı 

tarafından sürekli tehdit edildiğini belirterek, koruma talebiyle savcılığa 

ve valiliğe müracaat etmesini. Milli Eğitimden sorumlu Vali 

Yardımcısının; 

 

 “En kötü ihtimal öleceğini, ölümün hak olduğunu kaçış olmadığını, hiç 

olmadı istifa edebileceğini” söyleyerek öğretmeni savmasını ve 

öğretmen öldürülmesi gibi, eylem ve söylemleri üst üste koyun ve 

ortaya çıkan tabloyu bir bürün olarak gözünüzün önüne getirin. 

İşte, siyasal iktidarın kadına bakış açısı budur. İşte, toplumsal çöküş budur. 

Şimdi; Tüm milletvekillerine, tüm hukukçulara, tüm sivil toplum örgütlerine, 

tüm din adamlarına, tüm aydınlara ve tüm halkımıza şu çağrıda bulunuyorum: 

 

“ Ayağa kalkın. Bu ülkede insanlık ölmesin. Vicdanlar nasır bağlamasın. Hukuk 

yerlerde sürünmesin. Siyasiler, birbirleriyle ağız dalaşı yapmayı bıraksın. 

Kadın cinayetlerine, tecavüzlere ve kadınlara yapılan zulümlere dur deyin.” 

Son söz: 
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Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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