
TÖRE CĐNAYETLERĐ SÜRÜYOR 
Kupası FOR-TĐS, Futbol ligi TURK-CEL, Konutu MOR-tagge olmuş bir ülkede yaşamaya 
çalışıyoruz. 
 
Cansız bir manken, çıplak, polisin elinde, çenesinin altında lekeler var.polis onu  ortayaşlarda 
sahibi olduğu söylenen bir erkeğin eline veriyor. Ne oldu dersiniz? 
 
Cansız kadın mankeni sahibi tarafından çöpe atıldı. Çünkü namusu kirlenmişti. Manken 
cansız olsa da cinsiyeti kadındı. Üzerine elbiselerin giydirilip sergilenmek amacıyla yapılmış 
olmasına rağmen, hiçbir sucu olmasa da, bir erkeğin arzularına alet olmuştu.  
 
Cansızdı,karşı koyamazdı! Ama yinede fark etmezdi, tecavüze uğradığına göre suçluydu. 
Öldürülmeliydi. Çünkü kadındı. Ama zaten cansızdı. Nasıl öldürülecekti? 
 
O zaman yok edilmeli! Ona artık eski yuvasında yer yok. Bir kez daha mağazanın vitrinine 
konup elbise giydirilemezdi. Çünkü cinsiyeti kadındı, kendi iradesi dışında olsa da 
kirlenmişti, üzerine mermi yağdırmak, yada bıçak darbeleri atmak onun dünyasını 
değiştiremezdi. Yok edilmesi için çöpe atılmalıydı. Atıldı! 
 
Konuyu mankenin çöpe atılma görüntülerinin verildiği sırada öğrendim. Bir ilimizde (ne 
amaçla olduğu önemli değil) bir mağazaya giren, cinsiyeti erkek olan bir insan, vitrin 
mankenini  yani fiberden yapılmış kadın elbisesi sergilemek kullanılan askıyı, cinsel 
arzularını tatmin etmek yada fantezi yaşamak için kullanmıştı. Olay karakolluk olmasından 
daha önemlisi, medyatik olmuştu. Televizyon ekranlarından yansıtılmış, toplumun her 
köşesinde duyulmuş, alay ve şakalaşma konusu olmuştu. Daha çok erkeğin bu dudumu alay 
edilir olmuştu. Sonrasında kadın mankenin çöpe atılması bütün ekranlardan yansımasına 
rağmen görülmemişti. Beklide görünmek istenmemişti. Hiçbir tepki yoktu. Konuyu irdeleyen 
yazarlar töre cinayetini göremedi/görmedi. Bu manken erkek olsaydı aynı konum bir kadın 
tarafından yapılmış olsaydı, şimdi çöpte mi olurdu? Yoksa vitrinde çıplak olarak sergilenir 
miydi? 
 
Kadın olması her koşulda suçu ona yüklemişti. Yurdumun her köşesinde her gün yaşandığı 
gibi. 
 
Futbol ligi ve Türkiye kupası ligi isim değişikli ğine uğramış, ortak değerler, birkaç kuruş 
uğruna, çeşitli firmaların ismin aldı. Birkaç cinayet daha işlendi ama gören olmadı. 
Haberlerde futbol maçı bilgileri sunulurken en namahrem yerlerimize kadar girmiş olan bu 
şirketlerin isimleri ile anılıyor. Tecavüze uğradığımızın farkında değil miyiz? Spora tecavüz 
edildi.Neden burada namus cinayetini işlemiyoruz?  


