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KADIN DÜŞMANLIĞINA, ÜNİVERSİTEDEKİ ERK ZİHNİYETE 
VE CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI İSYANDAYIZ 

 
“Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya 
evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu 
halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde 
kadınlığı arızalıdır. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır. O evinde 
erkeğini eksik bırakıyor erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut 
oluyor. Böylece fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor.” 
“7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 
yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten 
daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Evlilik için bir 
yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında, 
yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu 
için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur" 
“Erkek kadını dövmezse rahatlamak için başka yollar bulur ve kadın o zaman 
delirir. Kadınlar delirmemek için yatıp kalkıp Allah’a erkeklere kendilerini 
dövme hakkı verdiği için şükretmelidir.” 
Bu sözler dün okulumuza gelen Nureddin Yıldız’a ait. Ne yazık ki bazı sözlerin 
özrü, düzeltmesi, aslında bunu demek istememişti diye bir savunması yoktur. 
Nureddin Yıldız bu sözleriyle pedofiliyi, kadına şiddeti, taciz ve tecavüz 
kültürünü normalleştirmektedir. Ve bu şahıs dün okulumuza Sosyal Sorumluluk 
Kulubü’nün düzenlediği ‘İtidal Hayattır’ başlıklı bir konferans için gelmiştir. İtidal 
kelime anlamı olarak "ölçülülük, aşırı olmama durumu" anlamlarına 
gelmektedir. 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğini söyleyen bir şahıs 
ölçülülükten nasıl bahsedebilir? 
Bizler dün en doğal demokratik hakkımızı kullanarak üniversitemizde 
cinsiyetçi, tecavüz ve şiddet kültürünü besleyen bu söylemi reddettiğimizi 
bildirdik ve karşımızda yine polisi, tomayı ve özel güvenliği bulduk. Bu da bize 
bir kez daha gösterdi ki aslında Nureddin Yıldız iktidar zihniyetinin bir bedene 
bürünmüş haliydi.  
Tıp fakültesindeki eğitimimizi tamamlayınca edeceğimiz Hipokrat Yemini’nin bir 
bölümü şöyle: din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım 
arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla 
yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Yani cinsiyet ayrımı 
göz etmemek hekimlik mesleğinin en temel ögelerinden biriyken bir tıp 
fakültesine bu zihniyette bir konuşmacıyı davet edenler de, bu konferansın 
gerçekleşmesine izin veren yetkililer de bizim gözümüzde önce kadın onurunu 
ve daha sonra da hekimlik meslek etiğini çiğnemişlerdir.  
Bizler bu cinsiyetçi zihniyetle ilk defa karşılaşmıyoruz elbette. Daha yalnızca 
birkaç ay önce Cerrahpaşa pediatri kliniğinde bir hasta yakınından şiddet 



gören kadın asistana ‘evlenince kocandan da dayak yemeyecek misin nasıl 
olsa’ diyen; her dersinde kadınların en önemli görevinin çocuk doğurmak 
olduğunu söyleyerek kadının üretme gücünü yalnızca biyolojik bir üremeye 
indirgeyen, kadın öğrencilerinin daha rahat uzmanlık dallarını seçerek evine 
vakit ayırması gerektiğini söyleyerek mesleki kariyer planlarımıza dahi karışan 
kimi hocalarımızdan aşinayız bu zihniyete. 
Burada bir kez daha tekrarlıyoruz ki kadın düşmanlığına, üniversitedeki erk 
zihniyete ve cinsiyetçiliğe karşı isyandayız. Ve öz savunma hakkımızı 
kullanarak tecavüz ve şiddet zihniyetini besleyen her türlü söylemi, eylemi 
reddediyoruz, ifşa ediyoruz. 
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