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T.C. 
BAŞBAKANLIK Küçükleri Muzır 
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KARAR 

Dosya No : 06 

Karar No : 2009/5 

Karar Tarihi   : 29.07.2009 

1- KONU : 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun 3266 sayılı Kanunla 
değişik 8. maddesi gereğince Kurul Başkanlığına gönderilen Tekağaç Eylül Kitap Yayın 
Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti'nin tescilli markası Minima Yayınları tarafından Ankara'da 
Mayıs 2009'da yayımlanan Anıl Alacaoğlu tarafından yazılan "Üçüncü Sınıf Kadın” adlı 
kitap anılan Kanunun değişik l ve 3. maddeleri gereğince incelenmeye alınmıştır. 

2- İNCELEME : 

Minima Yayıncılık tarafından yayımlanan ve Anıl Alacaoğlu tarafından yazılan 
"Üçüncü Sınıf Kadın" isimli kitap incelendi. 

199 sahifeden ibaret olan kitapta; Türk toplumunun büyük bir bölümünün ahlaki 
olarak kabul etmediği homoseksüellik ve homoseksüel ilişkiler anlatılmaktadır. 

Yazıda; Türk örf ve adetlerine ve ahlaki değerlerine göre normal olmayan cinsel 
İlişki, kişinin kendi hem cinsleriyle girişeceği anal seks ilişkisi (ters ilişki) açıkça övülmekte 
ve özendirici bir dille anlatılmaktadır. Kitabın yazarı bu anal ilişkiden büyük zevk 
alınacağını belirtmiş ve bunu sanki çok normal bir ilişkiymiş gibi anlatmıştır. Elbette bu tür 
normal olmayan ve sapıklık sayılan ilişkilerin çocukların zihinsel gelişmelerini olumsuz 
yönde etkileyeceği, özellikle cinsel konularda bilmek ve öğrenmek istediklerinin pedagojik 
bir çerçevede verilmediği de açıkça görülmektedir. 

Nitekim normal olmayan cinsel ilişkinin ne türden zevkler vereceğinin öğretilip 
teşvik edilmesi çocukların cinsel gelişimini bozacağı aşikar olup, zihninde algılama, hayal, 
düşünme, muhakeme, yargılama gibi bilgi yolları ve imgeler yaratacağı ve daha sonraki 
etkinliklerinde bu olumsuzluklardan etkileneceği muhakkaktır. 

Kitabın 29. sahifesinde; Elleri, bacaklarımdan kalçama, kalçamdan mayomun içine 
doğru ilerliyordu. Hayatımda ilk defa hissettiğim o sertlik, beni o an öyle korkutmuştu ki, 
bir an adamı bırakıp boğulmayı bile düşündüğümü hatırlıyorum. Belki de biri beni 
kurtarırdı. Ama iriyarı bir adamın, tam da penisinin önünde çırpınıp duran bir çocuk, hangi 
hayvanın umurunda olurdu ki? Hem zaten beni öyle sıkı bir şekilde sarmalamıştı ki artık 
istesem de kurtulamazdım. Bu suçsuz yere hapiste yatan bir mahkumun, daha bir kazma 
bile vurmadan, kaçmak için kazmayı düşündüğü tüneli kazmanın, saçma, gereksiz, basit ve 
riskli olduğunu düşünüp vazgeçişiydi. 

İçimde yabancı bir madde vardı, vücudum onu reddediyordu ama reddedilmek 
bazıları için vazgeçme sebebi değildi. Aksine bu durumdan zevk alıyor, bense farkında 
olmadan kendimi kasarak ona acı veriyordum ve bu acı belki de ona yapabileceğim en 
büyük iyilikti. Bir ara bağırmak için yarısı suyun altında olan çenemi kaldırmaya yellendim. 
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Ama başımı suyun içine batırıp gözdağı verdikten sonra devam etti. O çok sevdiğim 
denizden yardım istedim... 

Kitabın 43 ve 44 sahifelerinde; Pelin ve arkadaşıyla oynadığımız oyunlar hala 
aklımdadır. Oyunun ilk kuralı, çırılçıplak kalana kadar soyunmaktı. Sonra çıplaklığından ilk 
kim utanırsa, o ebe olup arkasını döner, saymaya başlardı. Biz de saklanırdık. Ama 
kıyafetlerimizin içine değil eşyaların arkasına yada tezgahların altına. Ebe kimi bulabilirse, 
o oyunu kaybetmiş olur ve ebe kaybetmesinin bedeli olarak onun cinsel organına 
dokunurdu. Bu oyun kendini birkaç kere tekrarladıktan sonra zaten bütün utanma 
duygumuz, birbirimizin ellerine yapışmış, geriye bir şey kalmamış olurdu. Sanırım bütün 
utanma duygumu orda bir yerde, belki kırmızı koltuğun arkasında, belkide mutfak dolabının 
altında unutmuş, belki de isteyerek bırakmışımdır... 

Hala porno film izlerken i l k  on dakikadaki soyunma sahneleri beni tahrik etmez. 
Beni ancak dokunuşlar, öpücükler ve bir sertliğin pürüzsüz bir yumuşaklıkla buluşması 
tahrik eder. İşte benim için seks budur. 

Kitabın 55 sahifesinde; Kızlardan hiç hoşlanmıyordum, yani sadece cinsel 
anlamda. Bütün şeytani oyunlarımı oynayıp en değerli silahlarımı kullanarak verdiğim 
savaşın sonucunda, ödülün bir kadın bedeni olmasından hoşlanmıyordum, Görmek 
istediğim şeyin ne olduğundan tam olarak emin miydim, onu da bilmiyordum. Ama eğer 
hayatımda cinsellik olacaksa ki olacaktı, partnerim kesinlikle bir erkek olmalıydı, bunu 
kesinlikle biliyor ve sahip olmadığım için deliriyordum. 

Mahalde tek bir arkadaşım dahi yokken nasıl olurdu da böyle bir ilişki için birini 
bulabilirdim? Ama çok istiyordum işte. hem de deli gibi. Hatta iki üç ev ileride oturan 
çocuğu, Mustafa'yı kafama takmıştım, onu mutlaka elde etmeliydim. Bedeniyle, aklının 
gelişimin ters orantılıymış gibi gösteriyordu, bir aptalla yatmak istemiyordum ama eğer olur 
da onu elde etmeyi başarırsam, sevişirken gözlüklerini mutlaka çıkartacaktım. 

Kitabın 57 ve 58 sahifelerinde; Bizim evde oturmuş ağabeyimin sırt çantasında 
bulduğum porno filmi izliyorduk. Mustafa, uyarılmış bedeniyle üçlü koltukta yayılmış, 
oturuyordu. Elini nereye koyacağım bilemiyor, benim bakmadığımı düşündüğü anlarda iç 
çamaşırının İçinde can çekişen cinsel organını düzeltiyordu. Hemen bir şeyler yapmam 
gerektiğini hissettim ve "rahat olabilirsin. Mastürbasyon yapmak istiyorsan, yap. Merak 
etme eve kimse gelmez." dedim. Sadece birkaç saniye düşünüp:''sende yapacaksan, 
yaparım."dedi. Sanırım ya varsa diye kuşkulandığı utanma duygusunu bastırmak için 
istemişti bunu. Şaşırmamıştım. Ama daha önce hiç kimsenin yanında mastürbasyon 
yapmamış daha doğrusu bunu kendime yakıştıramamıştım. Kadın gibi hissettiğimi 
söylerken nasıl olurda üstelik bir erkeğin yanında mastürbasyon yapabilirdim? Ama eğer 
ucunda ödül varsa ve o Ödülü çok istiyorsam pekala yapabilirdim. "Tamam."dedim sadece. 
Elini pantolonuna götürmesini beklerken, aynı şeyi benden beklediğini fark edip ondan 
önce davrandım. 
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Bendeki arsızlık ona da bulaşmış olmalı ki rahatlamıştı. O ana kadar olan biten 
hiçbir şeye şaşırmam işti m. Ama o anda gördüğüm şey beni fazlasıyla şaşırttı. Bu 
büyüklükte bir penisi hiçbir porno filmde görmemiştim. Şaşkınlık içinde gözlerimi bir an 
bile ayırmadan onu izlerken sadece bir iki dakika geçmiş olmasına rağmen lavlarının 
kırmızı renkte akmadığı bir volkan gibi patlamış sonra hemen toparlanmıştı. 

"Seks yapmayı o kadar çok istiyorum ki bulsam bir erkekle bile yapabilirim." 
demişti. Yüksek duvarlarla çevrili kocaman kalesinin büyük kapısının aslında kilitli 
olmadığı, içeri girmenin mümkün olduğunu kaçırmıştı ağzından. Bunun üzerine 
gözlüklerini çıkarmasını istedim ve o kapıyı çalmadan açtım ve girdim. 

Onu bir süre İstediğim şekilde kullandım. Ama hep sınırlarımız vardı. Meyvesini 
almak İsterken hiçbir dalma zarar vermeden bir ağaca tırmanmak sandığım kadar keyifli 
olmamıştı. Hiç evime girmemiş, hep kapı çalma oyunu oynamıştı benimle. Yaptığımız onun 
için sadece rahatlamasını kolaylaştıran bir şeydi ve daha ötesini istemiyordu. Tenime 
dokunuyor, kalçalarımı elliyor, iki zıt kutbu yan yana getirdiğimiz halde bir şekilde çekim 
gücünü engelleyip arzularını dizginliyordu. Yine de kızamazdım ona. Çünkü hiç kimsenin 
benim kadar sınır tanımaz olmasını beklemiyordum. Çoğu zaman ben bile kendime 
şaşırıyordum. Düşündüklerim bazen korkmama sebep olsa da yaşadıklarım hiçbir zaman 
beni korkutabilecek boyutta olmadı. İri, sulu bir şeftaliyi büyük bir iştahla dalından 
koparmış, dokunmuş, koklamış hatta hayran kalmış fakat bir ısırık bile almamıştı Mustafa. 

İleride, tanışacağım bir sürü şeftali manyağı olduğunu biliyordum. Bende şeftalimi 
onlara sakladım. 

Kitabın 98 ve 99 sahifelerinde; Buraya kadar geldikten sonra başarısız 
olabileceğimi hiç düşünmedim. Yanılmadım da. Suat'la tam beş ay süren bir ilişkimiz oldu. 
Ne yazık ki tamamen seks üzerine kuruluydu. Cinsellikle ilgili bir problem yaşadığımızda o 
gitmek isterdi, ben göndermek istemezdim. Koskoca beş ay kavga ederek ve sevişerek 
geçti. Bir ara sınıfta adım çıkmış, adımı temize çıkarmak için bir hafta boyunca bana aşık 
olan bir kızla çıkmak zorunda kalmıştım. Adımı dokuzdan sekize indirme konusunda ne 
kadar başarısız olduğumu bildiğimden ben böyle bir şeye hiç gerek duymamıştım. Fakat 
Suat çok ısrar etmişti. Çünkü her an gidebilirdi sonuçta geri kalan hayatını bu şekilde 
devam ettirmeyecekti. Ben onun hayatında geçici bir dönemdim. Onun İlki ve sonuydum. 
Aslında bu yüzden Suat'la mutluydum. Zaten ona aşık olduğumu söyleyebilmem için 
herhalde hayatım boyunca hiç aşık olmamış olmam gerekirdi. Ondan sadece 
hoşlanıyordum. Ama ne olursa olsun ilk defa zevk alarak seviştiğimi hissetmeme neden 
olmuştu. O da benim bu konudaki ilkim sayılırdı. Fakat kimse hala bahçeme girememiş, 
şeftaliyi dalından koparıp, iki dudağının arasından akan suyu umursamadan tüm iştahıyla 
yememişti. 
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Kitabın 106 sahifesinde; Kırk gün görüştük, kırk gün seviştik ama benim gözümde 
maalesef Suat'tan pek bir farkı yoktu. Yetmiyordu bana. Zaten aklım da Serhat'ta kalmıştı. 
Olcay'la, Serhat'ın bir an önce ayrılması için dualar ediyordum. En yakın arkadaşım için 
nasıl böyle bir kötülük düşünebiliyordum ki? Bir erkek için değer miydi? Fakat o zamanlar 
bunu fark edecek kadar olgun değildim. Üstelik erkekler çocukken hiç istemediğim, istesem 
de alınmadığı için ağlamadığım şekerler gibi de değildi artık, şımarık bir çocuk gibi 
masaları yumruklayıp "Onu istiyorum;' diye bağırıyordum, henüz mezun olamadığım 
görünmez okulun çizik içindeki kalmış sırasında otururken. 

Kitabın 110 ve 111 sahifelerinde; Ben daha duygusal bir sevişme hatta birkaç 
güzel söz beklerken onun ilk işi popumun tamamını açıkta bırakacak kadar pantolonumu 
indirdikten sonra kendi pantolonunu da indirmek olmuştu. 

Tam da vücudunu, vücuduma yapıştırmış ensemde solurken bir şeyler söyleyeceğim 
hissetmiş ve güzel bir çift söz dilemiştim. Fakat "İçine girmek istiyorum." Derken sesindeki 
hırıltı artmış, benim ümitlerimse azalmıştı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yapmadığım için 
nasıl olacağını merak ediyordum. Fakat birkaç kişiden dinlediğim kötü geçen tecrübeler de 
beni korkutuyordu. Yine de benim gibi ilginç ve sıra dışı bir ilk yaşamak isteyen biri için 
Serhat, ideâl erkek sayılabilirdi. Hem arkadaşımın sevgilisiydi hemde sevgilimin arkadaşı. 
Daha sıra dışı bir ilk yaşayamayacağımı düşünerek onu yavaşça içime aldım. 

Birden şu içimde kıpırdanıp duran penisin koca kıçlı arkadaşımın ağzına da 
girebileceği hatta girmiş olabileceği aklıma geldi. Birkaç kalça hareketiyle işleri 
hızlandırdım ve artık kurtulmuştum. 

Onun gözünde ne olduğum gayet açıktı; yürüyen, düşünen, konuşan, gülümseyen, 
öpüşebilen ve içine girilmesi gereken koca bir kıç. Bu sahne bana bir yerden tanıdık 
geliyordu. Sanırım bu sahneyi ezberleyene hatta kendi kendime bile canlandırabilecek hale 
gelene kadar başkalarıyla da yaşayabilirdim. 

"Alo" Serhat kullanmasa da ben seviyordum bu kelimeyi. 

"Merhaba aşkım. Nasılsın?" İyiyim hayatım. Biraz önce en yakın arkadaşın içime 
boşaldı, terliyim, kaslarım yanıyor ama iyiyim. 

"Evdeyim. Şimdi geldik." 

"Ne zaman çıkabilirsin?" Arkadaşınla çırılçıplak yıkanıp temizlendikten sonra 
çıkmayı düşünüyorum. 

"Üzerimi değiştirmek istiyorum. Beni gündelik halimle görmeni istemiyorum." 
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Kitabın 118 ve 119 sahifelerinde; Elimi tutup vücudundaki tek çıkıntı olan 
penisine götürdü. Tüm gücünü ve konsantrasyonunu toplamış bir haltercinin, gücünü 
ispatlayarak kendi ağırlığının bilmem kaç katı ağırlığı kaldırdığı andaki gibi gözlerinin içi 
ışıldıyordu. Y 

Öpebilmek için dudaklarına yakınlaştım ama omuzlarımdan tutup bastırdı 
Dizlerimin üstüne çökmemi istiyordu. Eğildim. O ise dümdüz göbeğini iyice içine çekip 
pantolonunun düğmelerini açmaya başladı. İç çamaşırımın içine sığmayıp dışarı taşmış 
cinsel organı, kendi kendini ıslatmaya başlamıştı bile. Ama daha kuytu yerlerinin de 
ıslanmasın^ istercesine arzulu ve hareketliydi. Hızlı bir hareketle ele geçirdim onu. Ben 
kafamı ileri gen hareket ettirdikçe oda kalçasını yüzüme doğru itiyor, işi hızlandırmak 
istiyordu. 

Her an üst kattaki şu aptal çiftten birinin tuvaleti gelebilir, aşağıya inip bizi bu halde 
görebilirdi. Kadir bu riski göze alabildiğine göre, saçım için keşke saç spreyi kullansaydım 
diye geçirdim içimden. Ağzımın içinde çalışmayı sürdüren bir makine gibi bütün 
hareketlerim tamamlamış ardından da atık yağlarım etrafa saçmıştı. Makine çalışmayı 
tamamladığına göre etraf temizlenebilirdi. Lavaboya gidip ağzımı çalkaladım. Ağzımın 
içinden suyla karışık akan beyaz sıvı, lavabonun zemininde parlıyordu, beyaz sıvıya bakıp 
söyle dedim: "sizden daha milyonlarca var. Bu adamın ormanlarla kaplı depolarında 
yaşadığınızı biliyorum. Umarım hiçbiriniz hiçbir zaman bir yumurtalığın içine girip bütün 
hayatı boyunca neden dünyaya geldiğini sorgulayacak bir çocuğun doğmasına sebep 
olmazsınız. Hep böyle ağızlarda ya da verimsiz topraklarda yok olup gidin." 

Kitabın 125 sahifesinde; Erkek sadece becerir, yağmalar ve pantolonunu toplayıp 
gider artık arkadaşlarına anlatacak eğlenceli bir hikayesi vardır. Ama bir kadın için durum 
çok farklıdır, içine duygu katılmayan bir seks, kadının kaybolmasına neden olur Değer 
yargılarının sarsılmasına, kendisinin ağlamasına sebeptir. 

Aslında kadın için seks yapmak, erkek İçin olduğundan çok daha vahşi bir eylemdir 
Çünkü kadın bir şeylerini kurban verir hatta kanı akar. Zamanla varalar açılır ve artık 
okyanusa dalıp her bir zerresini ıslatsa ya da her gece Tanrı'ya yalvarsa da yaralar öylece 
kalır. Ama yinede korkutmaz insanı. Çünkü neticede insan vahşi bir yaratıktır. 

Kitabın 136 sahifesinde; Ona iki düzineye yakın adamı, içime nasıl aldığımı 
anlatmak isterdim ki seks nasıl yapılır öğrensin. 

Kitabın 145 sahifesinde; "Semih ne olursun biraz yavaş yap şu işi. Çarşafları daha 
bu sabah ütüledim. Ayrıca boşalacağın zaman haber ver, burada ıslak mendil var." 

Melih'in iştah kaçıran uyarılarına, Semih şöyle cevap veriyordun "Bana bak bu gün 
beni yeterince sınır ettin zaten. Şimdi içinden çıkar, mastürbasyon yaparım.” 
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"Tamam, aşkım, sustum. Ama farkında mısın yaşlık ter içinde kaldı. Yumuşatıcı 
bitti. Ben şimdi ne yapacağım?" 

Kitabın 151 ve 152 sahifelerinde; Tahrik olabilmek için, dün gece izlediğim porno 
filmini hatırlamamı gerektirecek kadar çirkin vücuduna sarılmış, onar saniye arayla 
dudaklarından öperken kulağına eğiliyor ve sanki bir bok anlayacakmış gibi fısıldıyordum: 
''Voulezvous coucher avec moi ce soir?'1 

Ne söylediğimi umursamayan baygın bakışlarla, boynunu, öpmeni için bana 
uzatıyor, bense reddedemiyordum. Bu kırk yaşındaki çirkin adamın kucağında, zevk içinde 
kıvranmam sadece bir zorunluluktu. Paramı peşin almıştım. Melih’in işe yaramaz 
harcamalarım ikiye bölüp bir kısmını ödemem de zorunluluktu. Zorunluluklar 
zorunlulukları doğurdukça kendimi kaybediyordum, 

Aslında sevişmiyordum. Çok sarhoştum ve sanki çocukken yaptığım gibi büyük 
yastığıma sarılmış, kıvranıyordum. Oysa o. çoktan erekte olmuş organıyla, yumuşacık bir 
topu ellediğini düşünmek isteyen sahibini, kedi olduğunu hatırlatırcasına ıslak, rahatsız 
edici pürüzlü diliyle yalayan bir kedi gibi bana dokunuyor ve erkek olduğunu hatırlatmak 
istiyordu. O, bir yastık değildi. Parasıyla eğlenmeye çalışan fakat benim gibi duygusuz 
sevişemeyen birine çattığı için zavallı bir enayiydi. Ama enayi olduğunu hissederse 
muslukları kapatabilirdi. Ben de susuz kalırdım. 

Miskinliğimden ani bir hareketle kurtuldum. Adamın bıçağını avucuma aldım ve 
kendimi bıçakladım. Ben ölümle yaşam arasında gidip gelirken, o, takılıp kalmış bir makine 
gibi üzerimde gidip geliyordu. Aşırı yüklemeden infilak eden makine patlayıp işe yaramaz 
bir yığına dönüştüğünde, altından kalkmak iç İn vücudumda yaralar açan kaim bıçağın 
çıkmış olması yeterliydi, 

Pislikler suya karışır, bir daha geri dönmez ümidiyle bol suyla yıkanırken beni 
izlediğini fark ettim. Tam masumiyete kavuşacakken, yine günah keçisine dönüşecektim. 
Sanırım geçenlerde borç olarak aldığım parayı tahsil etmek istiyordu. Onu kürek 
kemiklerinden tutup kendime çektim. Temizlenirken kirlendik. 

Ben granit döşeli apartmanın kapısına doğru giderken, o, kendisinde yarattığım 
sarsıntıya dayanamayıp düşmemek için beyaz, ucuz iç çamaşırıyla kapıya dayanmış, 
gülümseyerek beni de gülümsetmeye çalışıyordu. Apartman kapısından çıkıp odasının 
penceresine baktığımda hala gülümsediğini gördüm. 

Kitabın 192 sahifesinde; "Henüz değilim. Bundan sana ne!1' dedim, "bu film 
cinsellik ve şiddet içerikli olduğu için 18 yaşından küçükleri alamıyoruz. Üzgünüm." dedi. 

Demek üzgünsün ha! Seni kaltak! Ben senden daha üzgünüm. Cinsellik ve şiddet, 
benim kahrolası hayatımın iki vazgeçilmezi. Ben şiddetin içinde büyüdüm. Onlarca adamla 
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yattım ve boşalttım onları. Türlü türlü pisliğe alet oldum. En sonunda birinin ölümüne de 
sebep oldum. Lanet olsun ki ben herhangi biri değilim ve sen sadece üzgünsün. Keşke 
normal bir insan olsaydım da sen beni bu filme almasaydım. 

Kitabın 193 ve 194 sahifelerinde; Aynanın karşısında çırılçıplak öylece 
duruyorum. Gördüğüm şey beni mutlu ediyor. Göğüslerim ne kadar da güzel, Onlara 
dokunmak istemez miydin? 

İki bacağımın arasında artık küçük bir mağara var. Henüz kimse keşfedemedi ama 
yakında haritasını sokak duvarına asacaklar. 

Sonunda yaptım. Yirmi iki yaşında, güzel bir kadın olmayı başardım. Hakan'ın 
maddi desteği olmadan bunu yapamazdım. Acaba o uğrunda kaybolduğum melek sevgilim 
beni bu halde görse ne yapardı ya da annem görse? 

Dantelli ve çok pahalı iç çamaşırımı bir çırpıda giyiyorum. Çünkü artık apış aramda 
saklamam gereken bir penis yok. Dolabı açıp hiç giyilmemiş onlarca elbisenin içinden 
sadece kırmızı olanı seçiyorum. Saçlarımı, boynumu ve ensemi açıkla bırakacak bir şekilde 
bir tokayla tutturup, boyundan bağlı, sırt dekolteli elbisemin içine kayarcasına giriyorum. 
Sonra zarif bir şekilde saçlarımı açıp, tarayıp düzeltmeye başlıyorum. 

Kitabın 197 sahifesinde; 'İslerdesin kızım sen ya? Dün akşamdan beri arıyorum 
seni, yoksun piyasada. Bana bak, iyi dinle, sana süper müşteriler buldum. Yeni yapıldı, 
daha hiç önden giren olmadı. İ lk  siz olursunuz abi deyince, herif eşek yüküyle para bastı. 
Yağlı kapı kızım. Kaçırılacak gibi değil. Nerdesin sen? 

"Hiç" derken ağlamaya devam ediyorum. 

'LNeyse, yarın akşam en son görüştüğümüz yerde ol. Heriflere söz verdim seni 
bekliyorlar. Cayarsan ben karışmam olan sana olur. Ona göre. Hadi, hoşça kal." 

istanbul'a gidiyorum artık iki yerimden de beceri İm eve. Aslında adamlar değil, 
hayat beni beceren. Bir gün hayatla sevişirken öleceğim. O kadar derine girecek ki, kan 
kaybından geberip gideceğim. 

gibi eşcinselliği öven ve onu normal gösteren anlatımlar yer almaktadır. 

3- HUKUKİ DURUM : 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 3266 sayılı kanunla 
değişik 1 inci maddesine göre 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir 
yapacağı anlaşılan mevkute ve mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler kanunun 
diğer maddelerinde gösterilen sınırlamalara tabi tutulur. Bunun için değişik 2 inci maddeye 
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göre Başbakanlıkta oluşturulan yetkili kurulun söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler 
için muzır olup olmadığı hakkında karar vermesi gerekir. 

Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzır olup olmadığı hususunda yapacağı 
incelemede 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç ve ilkeleri göz önünde 
bulundurur. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temci Kanununun Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan ve 
temel ilkeleri başlıklı bölümlerinde yer alan hükümlerde. Türk Milletinin bütün fertlerinin; 
Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; 
Türk Milletinin millî, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş; beden, zihin, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı 
şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip.İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse 
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirilmesinin hedef olduğu, millî ahlâk ve mi l l î  kültürün bozulup yozlaşmadan 
kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine Önem verileceği 
ifade olunmuştur. 

Ayrıca 1117 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı 
Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.3.1986 tarihli birleşimindeki 
görüşmelerinde hükümet adına yapılan açıklamada da; kanunun amacının kanun dışı kazanç 
yollarına sapma eğilimleri uyandıracağı, maceraperestliğe ve tembelliğe yol açacağı, korku 
ve dehşet hisleri uyandıracağı, ruh ve beden sağlığı üzerinde zararlı etkiler yaparak 
dengesiz şahsiyet oluşmasına neden olacağı, kanun dışı yollarla hak aramayı telkin edeceği, 
suçluları kahramanlaştırarak bu yolda özendirici etkilerde bulunacağı, milli duygulan, örf, 
adet ve İnançları zayıflatıcı veya yok edici etkilerde bulunacağı, halkın ar ve haya 
duygularını inciten veya cinsi arzularını tahrik ve istismar eden nitelik taşıdığı gibi bir çok 
amaçlar hedef alan muzır neşriyatı önlemek olduğu ifade edilmiştir. 

4- DEĞERLENDİRME : 

İnceleme bölümünde tafsilatlı şekilde anlatıldığı üzere kitapta, bir eşcinselin 7-8 
yaşından 20 li yaşlara kadar yaşadığı eşcinsel ilişkileri özendirici bir şekilde anlattığı ve 
sonunda geçirdiği ameliyatla bir travesti olduğunu ve fahişelik yaptığını itiraf etmektedir. 
Oysaki: seksüel gelişim üzerine bakış, toplumların gelenek, görenek, değer yargıları ve 
metotlarına dayanmaktadır. Ülkemizde baskıcı bir kültür olduğu bilinmektedir. Formal 
cinsel eğitim yoktur. Çocuklar normal ve anormal ilişkileri kavrama ve ayırt etme yetisine 
sahip değildir. Çocuklar kendi kendine sorduğu soruların cevaplarını yalnız hayal 
dünyasında aramaz. Kardeşleriyle ya da oyun arkadaşlarıyla ilişkisinde tahmin ettikleriyle 
bildiklerini doğrulama fırsatı bulurlar. Erken çocukluk döneminde karşılanmamış duygusal 
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ihtiyaçlar ile aile içi yaşanan sorunlar ve yaşadığı travma sonrası gelişen bir kimlik 
arayışında olan romanın kahramanı İlker'in duygularını bedenine giydiremediği hayatını 
anlatan Üçüncü Sınıf Kadın romanında görüldüğü gibi çocuklara yanlış, sapık, eşcinsel 
ilişkinin normal bir cinsellik şeklinde anlatılması küçüklerin gelecekteki yaşamlarında 
olumsuz bir etkisinin olacağı aşikar olup, böyle sağlıksız bir modelin etkisi altında kalacağı 
kuşkusuzdur. 

Büyükler için bile, abartılı yazıların henüz cinsellik konusunda gerekli alt yapıya ve 
deneyime sahip olmayan küçükler yönünden sıradan, rutin tavır ve davranışlar olduğu 
yönünde izlenim oluşturacağı, bu tür hareket ve davranışların mutlaka yaşanması gerektiği 
gibi yanlış bir düşünceye kapılmalarına neden olacağı, büyüdüklerini kanıtlama yolu olarak 
erişkinleri taklit etmeye çalışan bir kişiliği geliştirme çabası içerisine girecekleri, yeterli 
değerlendirme ve eleştiriyi yapamayacaklarından normal ilişki dışında oral seks ve diğer 
ilişki biçimlerini denemeye kalkışacakları kuşkusuzdur. Bu açıdan kitaptan alıntılanan 
yazıların küçükler için olumsuz model ve davranış kalıpları olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca genç dimağlarda toplumsal değerler konusunda tereddüde yol açacağı, 
duyguların cinsel kışkırtıcılığı üzerinde kurgulanan yayınların; gençlerimizin enerjisini, 
bedeni ve zihni melekelerin hayatın diğer alanlarından bağımsız olarak sadece cinsellik 
üzerine odaklayarak hedefi, ideali ve ümidi olmayan gençlik kitlesinin yetişmesine hizmet 
edeceği kuşkusuzdur. 

Toplumlar varlıklarını koruyabilmek ve toplum düzenini sağlayabilmek amacıyla 
sosyal normları oluşturmuşlardır. Basım-yayın, araç ve organları bizzat bu normlara uymak 
zorunda oldukları gibi, toplumu bu konuda yönlendirme, ikâz etme, hatırlatma görev ve 
sorumluluğu ile de yükümlüdürler. Bu görev ve sorumluluk toplumsal niteliktedir. Söz 
konusu kitapta yayınlanan yazıların bu toplumsal görev ve sorumluluk ile bağdaştırılması 
mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu kitabın henüz kişiliğinin gelişme çağının 
başlangıcında bulunan küçüklerin Millî Eğitim Temel Kanununun amaçları ve temel ilkeleri 
arasında yer alan Türk Milletinin kadına saygı ve utanma duygusunu da ifade eden ahlâki, 
insani, maddi ve manevi kültürel değerlerini benimseyen, beden, zihin, ruh ve duygu 
bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip kişiler 
olarak yetişmelerine menfi yönde etkide bulunacağı, iyi ve kötü hususlarında zihinlerinde 
kavram kargaşasına neden olacağı ve yanlış yönlendireceği, buna ilaveten kitap içeriğinin 
kamuoyunun tümünü ilgilendiren bir eser niteliği taşımadığı, söz konusu yazıların toplumun 
ahlak yapısıyla bağdaşmadığı ve dolayısıyla kurulca bahse konu kitabın küçükler için 
zararlı nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. 
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5-NETİCE VE KARAR: 

İncelenen ve değerlendirilen '^Üçüncü Sınıf Kadın" isimli kitapta yer alan yazıların; 
küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yaratacağına, bu sebeple; 

a) Söz konusu derginin 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 
4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına, 

b) Bu kararın, Tekağaç Eylül Kitap Yayım Dağıtım Paz. Ltd. Şti'ne bağlı 
Minima Yayınlarına ve kitabın yazan Anıl Alacaoğlu'na tebliğine, 

c) Halen sınırlamasız olarak satışa sunulan kitabın, kanunun öngördüğü 
sınırlamalarla satılmaları için gerekli tedbirleri almak, İl valiliklerine bildirilmek 
üzere kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesine. 

d) Diğer ilgililere duyurulmak üzere Resmi Gazetede yayınlanmasına oy 
çokluğu ile karar verildi. '"j 

 



KARŞI OY 

"Üçüncü Sınıf Kadın" isimli kitap incelenmiştir. Adı geçen kitapta genel ahlaka ve 
edebe aykırı bölümler bulunmakla birlikte, mevcut haliyle küçüklerin erişimine çok açık 
değildir. Aleyhte bir kararla değeri olmayan bu kitabı aranır hale getirmek tehlikesi söz 
konusu olabilecektir. Bu nedenle bahse konu kitap kanaatimizce muzır sayılmamalıdır. 

 



KARSI OY 

"Üçüncü Sınıf Kadın" isimli kitap kanaatimizce muzır değildir. Anılan kitap; 

1) İbret verici bir nitelikte, 
2) Ana babaların davranışlarına yön vermeleri bakımından eğitici ve 
3) Eşcinsel oluşum nedenlerini açıklamaktadır. 

Bu nedenle anılan kitap velilerin dünyayı tanıyıp anlamalarını ve tetikte 
olmalarını sağladığı için asla muzır sayılmamalıdır. 

 

 


