
PANTHÉON’DA BİR KADIN: SIMONE VEIL  

Halim Alperen Çıtak* 

   

 Panthéon, inşasına kilise olarak başlanan, ancak Fransız İhtilâli’nden sonra lâikleştirilerek “millî anıt 

mezar” hâline getirilen meşhur bir yapıdır. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo ve Émile Zola gibi 

önemli şahsiyetlerin defnedildiği bu âbidenin beşinci ve son kadın misafiri ise Simone Veil’dir. Panthéon’da 

metfun hemcinsleri arasında bu ismi “ilk” ve “farklı” kılan; onun, millet nezdindeki ölümsüzlüğünü, cinsiyet 

eşitliği yolunda verdiği mücadele sayesinde kazanmış olmasıdır.  

 Simone Veil, 13 Temmuz 1927’de dünyaya geldi. Henüz on altı yaşında iken Auschwitz Toplama 

Kampı’na gönderildi. Fransa’nın kurtuluşundan sonra Sorbonne’da hukuk ve siyaset bilimi okudu. Mezuniyetini 

takiben hâkim oldu ve Adalet Bakanlığının muhtelif birimlerinde görev yaptı. Bu yıllarda kötü muamele ve 

tecavüz tehdidi altındaki Cezayirli kadın mahkûmların Fransa’ya nakledilmesini sağladı. Kadınların eşit 

ebeveynlik ve evlât edinme hakkı kazanmasına öncülük etti. 1970’te Yüksek Hâkimler Kurulu’nun ilk kadın 

genel sekreteri oldu. Veil’in parlak kariyeri, Paris burjuvazisine mensup kadınların çoğunun henüz çalışma 

hayatına girmediği bir dönemde şaşkınlık ve gıptayla karşılandı. 

 Bürokraside gösterdiği başarının ardından siyasete atılan Simone Veil, Fransız tarihinde kabineye giren 

ikinci kadın oldu. Sağlık Bakanı sıfatıyla görev yaptığı yıllarda (1974-1979), bugün Veil Yasaları (Les lois Veil) 

adıyla bilinen iki önemli yasa tasarısının hazırlanması ve kabulüne ön ayak oldu. Doğum kontrolünü 

meşrulaştırarak kadınlara kürtaj hakkı tanıyan bu düzenlemeler, Katolik değerlerin hâkim bulunduğu Fransız 

kamuoyunda ciddî tartışmalar yarattı. Uluslararası camianın dikkatini çeken Simone Veil, 1979’da Avrupa 

Parlâmentosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçildi ve Avrupa Birliği’nin inşasında önemli rol oynadı. Doksanlı 

yıllarda iç siyasete döndü. Tekrar bakanlık yaptığı bu dönemde cinsiyet kotası lehinde çalışmalar yürüttü. 

1998’de ise Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.     

Légion d’honneur sahibi, Académie française üyesi Simone Veil, 30 Haziran 2017’de hayata gözlerini 

yumdu. Naaşı bir yıl sonra Panthéon’a nakledildi. Onun yaşam öyküsü; ataerkil kodlarla doğan ulus-devletin, 

son yüzyılda liberté, égalité, fraternité idealine bir adım daha yaklaşmasını özetler gibidir. Bu çalışma; gerek 

muvafık, gerekse muarızları için incelemeye değer bir “vakıa” olan Simone Veil’i, kadın hareketlerinin modern 

devlet tasavvuru üzerinde yarattığı etkinin bir örneği olarak ele alacaktır.           

     A WOMAN IN THE PANTHÉON: SIMONE VEIL  

 The Panthéon is a famous building whose construction was commenced as a church but 

converted into a secular-national mausoleum after the French Revolution. Simone Veil is the fifth and last 

woman resident of that monument, where significant personages are buried such as Voltaire, Jean-Jacques 

Rousseau, Victor Hugo and Émile Zola. Compared to other women resting in the Panthéon, Veil is a first, since 

she gained that immortality thanks to her struggle for gender equality.  

 Simone Veil was born on 13 July 1927. At the age of sixteen, she was sent to Auschwitz 

concentration camp. After the liberation of France, she studied law and political science at the Sorbonne. 

                                                           
* Araştırma Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, h.a.citak@gmail.com. 



Following her graduation, she became a magistrate and served at several departments of the Ministry of Justice. 

In these years, she enabled Algerian women prisoners who were under the threat of ill treatment and rape to be 

transferred to France. She pioneered the women to obtain equal parental and adoption rights. In 1970, she 

became the first woman secretary-general of the Supreme Magistracy Council. Veil’s brilliant career was 

admirable and surprising for that times when the vast majority of the women of the Parisian bourgeoisie did not 

take part in professional life.   

 After being successful in bureaucracy, Simone Veil went into politics and became the second 

woman in French history to enter the cabinet. In her years as the Minister of Health (1974-1979), she leaded two 

important bills, known as the Veil Laws (Les lois Veil) today, to be passed by the legislature. Through legalizing 

birth control and giving women the right of abortion, these laws sparked a serious debate in France, where 

Catholic values are still dominant. Having attracted the attention of international community, Simone Veil was 

elected to be the first woman president of the European Parliament and took an active role in the construction of 

European Union. During 90’s, she returned to domestic politics, became minister for a few times and ran a 

campaign in favor of gender quota in parliamentary elections. Finally, she was appointed to the Constitutional 

Council (Court) in 1998. 

 Simone Veil, recipient of Légion d’honneur, member of Académie française, passed away on 

30 June 2017. Her body was transferred to the Panthéon a year later. Her biography seems to summarize that the 

nation-state which was born with patriarchal codes has got one step closer to the ideal of liberté, égalité, 

fraternité in the last century. This study will treat Simone Veil, who is a “phenomenon” worth to be examined by 

both her proponents and opponents, as an example of the effect that women’s movement produced on the 

modern conception of the state.       

   

  

 

  

      

 


