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Fizyolojik mi
yoksa namusun
gereği mi?
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Mira Merkezi’nin çalişmaları, yayınları ve diğer
işlevleri hakkında daha fazla bilgi almak için:

www.mirasenteret.no

bekâretini kaybetmekten

korkuyor musun?

ybetmekten

r musun?

Kızlık zarı ile ilgili bilmen gereken
herşey ve bunun senin için önemi

MiRA-Merkezi
Göçmen ve mülteci kadınlar
için yardım merkezi

bekâretini kayb

Merkezin adresi: Hausmannsgate 27, Oslo
Posta adresi: PB 1749 Vika, 0121 Oslo

korkuyor m

Telefon: 22 11 69 20
Faks: 22 36 40 19

TYRKISK

Design: cazawa.no

E-mail adresi: post@mirasenteret.no
Internet adresi: www.mirasenteret.no

A7-Brosjyre_tyrkisk-plano

01.04.06

09:50

Side 2

bekâretini kaybetmekten korkuyor musun?
Bazı toplumlarda, bir kızın evleninceye kadar
bâkire kalması çok önemli olarak görülür. Hattâ
bazı aşırı durumlarda aile, kızın evleninceye kadar
bâkire olduğunun “ispatı” için, zifaf gecesinin
ertesi günü sabahleyin, üzeri kan lekeli çarşafı
davetlilere gösterir. Eğer çarşafta kan lekesi
bulunmazsa, bu, bazı geleneksel ailelerde kızın
bakire olmadığı anlamına gelir. Böyle bir durum
kızlar için ciddi neticeler doğurabilir, kızlar şiddet
ve eziyete maruz kalabilecekleri gibi aynı zamanda
ölümle dahi tehdit edilebilirler. Kızların kendilerini
bu şiddet ve eziyetten kurtarmak için, kızlık zarının
cerrahî yoldan “tamir” ettirmek üzere hastahane
veya sağlık merkezlerine başvurmalarıda
olağandır.

Kızlık zarının bekâretın garantisi olarak görülmesi
cehalettir. Gelinden zifaf gecesi kızlık zarının
bozulması ile bekâretini ispat etmesi istenmesi,
birçok kızın doğuştan kızlık zarının olmaması
gerçeği ile bağdaşmamaktadır. Bu geleneğin,
kadınların cinselliğini kontrol altında tutmak
istemekten başka bir işlevi yoktur ve bu ılkel
devirlerden kalmış bir adettir. Kızların kendilerini
iyi tanımaları ve bu şekilde kendilerini
haksızlıklardan, bedensel ve ruhsal eziyetlerden
koruyabilmeleri için önemli bir husustur. Anne ve
babalarında, kızlarını bu kabil ayırım gözeten
geleneklerden koruyabilmek için bilgilendirilmeleri
gereklidir.

kızlık zarı nedir?
Kızlık zarı bazı kız ve genç kadınların rahim
girişinde ki ince bir zardır. Bu zar, ortasında
aybaşı hallerinde kanın dışarı akmasını sağlayacak
şekilde yuvarlak veya oval biçimde bir delik
bulunan ve rahim girişini kısmen kapatan bir doku
tabakasıdır.
Bütün kızlarda kızlık zarı bulunur mu?
Bazı kızların doğuştan kızlık zarı yoktur. Kızlık zarı,
cenin anne karnında büyürken gelişir. Ancak zarı
meydana getiren ve rahim ağzını kısmen kapatan
bu doku, çocuk daha anne karnında iken
yirtilmış olabilir. Dolayısı ile bir kızın kızlık zarının
olması veya olmaması o kızın bakirelliğinin
garantisi degildir. Halen bakire olan bir takım
kızların kızlık zarı olmayabir.

kızlık zarının varlığı
kızın bakire olduğunun
delili midir?
Kızlık zarının mevcudiyeti kızın bakire
olduğunun gösteren kesin bir delil değildir.
Bazı kızlık zarları o kadar esnek olur ki cinsi
münasebet sonucu ya yırtılmayabilir veya kısmen
yırtılabilir. Dolayısı ilede münasebet sonucu hiç kan
akışı olmayabilir. Bazı kızların kızlık zarları ise
kızların haberi dahi olmadan yırtılmış olabilir.
Bu yırtılış aşağıda ki şekillerde olabilir:
beden eğitimi sırasında, kadın hastalıkları
doktorunun yaptığı muayene esnasında veya tampon
kullanmakla. Dolayısı ile kızlık zarının olup olmaması
kızın bakire olup olmadığının bir delili değildir.
Sadece bir doktor muayenesi ilede bir kadın veya
genç bir kızın rahimden cinsî münasebette bulunup
bulunmadığı kesin olarak tayin edilemez.
Kendi vücudunuzu iyi tanıyın, haklarınızın
ne olduğunu öğrenin ve kendi özgürlük ve
haysiyetiniz için mücadele edin!

