
BİR İFSAD HAREKETİ
“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ” PROJESİ

T oplumları gönüllerince gütmek isteyenler tarih boyunca önce onun düzenini yıkmayı esas almışlardır. Toplum 
düzenini bozmak için üzerinde öncelikle durulabilecek iki kurum vardır. Din ve aile. Onun için de toplumsal düzeni 

sarsmak isteyenler insanlık tarihi boyunca bu iki kurumu hedef almışlar ve bu iki kuruma karşı yoğun bir mücadele 
içinde olagelmişlerdir.

İnsanın doğarken getirdiği cinsiyet kimliğini geçici ve dolayısıyla nötr bir kimlik sayan, cinsiyetin tercihli bir 
insani hâl olduğunu kabul eden,  her türlü cinsel ilişkiyi meşru sayan bir proje yürürlüktedir ve yaygınlaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Arkasında ise küresel örgütler yer almaktadır. Bu, insan fıtratına aykırı bir gelişmedir. Bunun için 
bildik “erkek-egemenliğine son, kadın-erkek eşit olmalıdır, kadın özgürleşmelidir.” repliğinin ötesine geçilmesi gere-
kiyor. Günümüzde özgürlük kavramının arkasına sığınarak “beden”i merkeze alan bir ideolojik duruşla karşı karşıya 
olduğumuzu bilmek zorundayız. Feminizm, bio-politika ve toplumsal cinsiyet, biri olmadan diğeri düşünülemeyecek 
olgulardır. Esasında kavram haritası oldukça geniştir. Toplumsal cinsiyetin sebep olduğu problemlerin sıfırlanma-
sı veya azaltılmasının yöntemi “toplumsal cinsiyet eşitliği” değildir; “toplumsal cinsiyet eşitliği” çok daha büyük 
problemlere yol açabilecek bir ütopya, hatta daha önemlisi bireysel ve toplumsal gerçeklikle çatışan bir anlayıştır. 

Kadın-erkek arasındaki farkı ortadan kaldıracak politikalar uygulayan Avrupa’da bugün üzerinde cinsiyet be-
lirleme işareti olmayan tuvaletler, banyolar var. Okullarda artık cinsiyet rolleri anlamında belirleyici ayrımı içeren 
şeyler yok, bebekle oynayan erkek çocukları, araba koleksiyonu olan kız çocukları var, oyunlar bile artık kız-erkek 
ayrımı içermiyor, birçok mağazada cinsiyet farkı belli olmayan kıyafetler var ve hatta hazır giyim endüstrisi artık 
bunu neredeyse ortadan kaldırdı. 

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye dayattığı toplumsal cinsiyet eşitliği politikası yalnızca kadına uygulanan şiddetin 
önlenerek kadın ve erkeklerin eşit haklı bireyler haline getirilmesinden ibaret değildir. Cinsel yönelim, farklı aile mo-
delleri, farklı partnerler ve şiddet gibi kavramlarla toplumların dönüştürülmesi hedefleniyor. Birileri Batının değer-
lerini ve ilkelerini bu memlekete ihraç etmek için yüzlerce vakıf, dernek kuruyor, medya komiteleriyle, hukuk birim-
leriyle canla başla çalışıyor, politikacıları baskı altına alarak istedikleri yasaları istedikleri biçimde kanunlaştırıyorlar. 

Başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman dünya, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramsallaştırılmasında geçen 
“eşitlik” kelimesinin muhtevasının sebebiyet verdiği  “çarpma etkisinden” dolayı, projenin arka planına ve yol boyu 
sisteme eklenen kavramlara ve kavramlara yüklenen anlamlara bakmaları ve tartışmaları gerekmektedir.  Bu çalış-
ma yapılırsa, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramsallaştırılması üzerinden ailenin hedef alındığı, çocuksuz aile, ailesiz 
toplum ve kimliksiz, bireyselleştirilerek sürüleştirilmiş bir dünya insanlığı inşa edilmek istendiği görülebilecektir. 

Etrafımızda gelişen birtakım hadiselerin tamamen doğal süreç içerisinde herhangi bir etkiye maruz kalmadan 
hayatımıza girdiğini ve yaşamımızı şekillendirdiğini düşünmek olanaksızdır. Hayat akıp gidiyor ve asla boşluk kabul 
etmiyor. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor ve bizim harekete geçmemizi beklemiyor. Bizim yan gelip yattığımız 
zaman birileri başka bir ortamda fıtratı bozan çalışmalar yürütüyorlar. 

Akademi kanadında son üç senede toplumsal cinsiyet eşitliği meselesiyle ilgili çok ciddi bir yoğunlaşmanın ol-
duğu görülüyor. Bunlarda “toplumsal cinsiyet” kavramı, biyolojik varlığımızın cinsiyetsiz olduğu ve erillik-dişillik rol-
lerinin içine doğduğumuz toplum tarafından bize giydirilen bir elbise olduğu iddiası öne çıkarılıyor. Camide, İlahiyat 
Fakültesinde cinsiyet eşitliği dersi almış imamın arkasında saf tutuyoruz. Çocuklar kucağında bilgisayarla Netflix 
dizi platformunda yapımları izliyor. Böylece çocuklar, aileler, ve nesiller şekillendiriliyor. Ekini ve nesli ifsat ediyorlar. 
Dahası ve en düşündürücüsü, bizim değerlerimizle büyüyen politikacıların çoğu bu ifsadın taşıyıcısı hâline geliyorlar.

“Kadına yönelik şiddetin” önlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler, “şiddet olmayan” eylemleri de “şiddet” kate-
gorisine dâhil ederek “şiddet olmayan” eylemlerin de gerçekten “şiddet” hâline dönüşmesini sağladığı gibi, mevcut 
şiddetin dozajını daha da artırmaktadır.  Toplumsal/kültürel gerçeklik dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapıl-
ması her konuda önemli olduğu gibi, toplumun temel taşı olan aileyi ilgilendiren konular çok daha büyük öneme 
sahiptir. O nedenle, 2011 İstanbul Sözleşmesi bir an evvel feshedilmeli ve Aileyi Koruma Yasası kendi inanç siste-
mimize, kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeniden hazırlanmalıdır.

Bu vesile ile idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif’i meselelerimizi aklı selimle düşünmeye vesile kılmasını Yüce 
Rabbimizden temenni ediyoruz. Yeni sayımızda buluşmak üzere.
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Metin ALPASLAN

Müslümanlar olarak “Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip 
kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara, 44) 
ayeti mucibince dönüp kendimize bakmamız, kendimizi yenilemek, değiştirmek, 
düzeltmek için bir muhasebeden geçirmemiz gerekiyor. Kur’ân’ın evrensel mesajıyla, 
Resûlüllah’ın sünnetiyle hareket etmeyen/zafiyet gösteren müslümanlar, giderek 
dünyevileşmenin mahkûmu haline gelmiş ve bazı hasletlerini kaybetmiş durumdadırlar. 

Siyaseti İstiklal Harbine Çevirmek

Türkiye’nin siyasi ge-
leneğinde çok yay-

gın olmayan ‘ittifaklar 

üzerinden siyaset’ ya-

pılan bir seçimi geride 

bıraktık. Kampanyalar 

sırasında kullanılan ger-

gin dil, “beka sorunu” 

ve buna karşı geliştiri-

len “ihanet” gibi dışlayıcı söylemler, ülke insanı-

nı ürkütmüştür. Nisan 2017 referandumundaki 

hataya yeniden düşülmüş, “cumhur ittifakı”nın 

ne kadar “vatansever” olduğu, bunun karşısında 

ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin “FETÖ ve 

PKK ile gizli bir iş birliği ve ihanet içinde” oldu-

ğu propagandası yapılmış ancak toplumun geneli 

tarafından fazlaca kabul görmediği seçim sonuçla-

rından anlaşılmıştır. Toplum gerilim siyasetinden 

hoşlanmadığını, bir ihanet-sadakat karşıtlığına iti-

raz ettiğini göstermiş, sert söylemlere karşı sakin 

duran ve mağduriyete oynayan muhalefetin tavrı 

sandığa yansımıştır.

Millete hizmet etmek yerine ağalık yapanlar, 

bulunduğu makamıyla, elindeki güç ve otoriteyle 

kibirlenenler, siyaseti toplum menfaatine kullan-

mak yerine geçim kaynağı olarak görenler, israf ve 

yolsuzluk batağına saplananlar, vatandaşın der-

dini, sıkıntısını anlamayanlar, hissiyatına kulak 

vermeyenler, bir seçimi 

bile yönetmekte sıkın-

tıya düştüler. Seçmen 

kayıtlarıyla oynama, oy 

kaydırma, yasa dışı san-

dık başkanları atama, 

geçerli oyları geçersiz 

sayma, tutanakları siste-

me girerken sıfır yazma 

gibi ayak oyunuyla sandığa gölge düşürülürken, 

iktidardan nemalananlar neredeydi acaba? Herkes 

görevini layığı veçhile yapmış ve emanet ehline 

verilmiş olsaydı, sandık kurulu üyeleri ve müşa-

hitler layıkıyla eğitilip uyarılsaydı bu organizeli 

rezaletler yaşanmazdı.

Toplumun sandıktan verdiği bu mesaj iyi al-

gılanmalı, tüm boyutları ortaya konularak de-

rinlemesine analiz edilmeli, ciddi bir özeleştiri 

yapılarak ‘Nerede hata yaptık?’ sorusuna cevap 

aranmalıdır. Alternatifsizlikten ve Reis’e olan sev-

gisinden dolayı partiye oy veren hak ve hakikat 

yolcusu insanlar, artık arınmış, güven duyulan bir 

AK Parti istediklerini oylarıyla belli etmişlerdir. 

Siyasilerin kayıkçı kavgasından vazgeçerek 

toplumun arasına girip yaşanan sıkıntıları gör-

meleri gerekiyor. Borç ve faiz sarmalına mahkûm 

edilmiş bir Türkiye, el kapısında para dilenecek 

bir hâldedir. Geçim sıkıntısı had safhada olup, 

AK Parti Genel Başkan Yard. Ali İhsan Yavuz
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gelir dağılımındaki adaletsizlikte bazı Afrika ül-

kelerinden bile gerideyiz. Kişi başı millî gelirin 

10.000 dolar olduğu iddia edilen Türkiye’nin Ağrı 

şehrinde bu rakam 823 dolardır. 4 milyonu aşkın 

işsizlik, Türkiye’nin kronik bir meselesi olarak de-

vam ederken, sayıları yüz binleri bulan okumuş 

işsizler ordusu oluştu. Buna karşılık, iktidar im-

kanlarıyla beslenen medya, her şeyi toz pembe 

gösterirken inandırıcılığını kaybettiğinin, trol ve 

şakşakçıların kendi tabanını dahi ötekileştiren bir 

misyon yüklendiğinin farkında mıdır acaba?

Siyasi Dilin Sorunları

Oluşturulan ittifakların 

birbirlerine düşman gözüyle 

bakması, siyaseti demokratik 

bir yarış yerine iç ve dış düş-

manlara karşı kutsal bir kur-

tuluş savaşı gibi görmesi, gi-

derek daha popülist milliyetçi 

ve sert söylemler kullanılması, 

ülkenin bekasının tehlikede 

olduğunun sürekli vurgulan-

ması toplumu germekte ve 

iddia edilenler önemsizleş-

mektedir. Bir şehit cenazesin-

de oluşan manevi havaya bile 

saygı duymayarak ana muha-

lefet liderine yönelik linç gi-

rişimi uygulayan bir toplum 

haline gelindi. 

Bahçeli’nin böyle bir linç 

girişimi için “O adama yum-

ruk attıracak kadar ne yaptın 

sen Kılıçdaroğlu?” gibi provokatif bir dil kullan-

ması, toplumu daha da kutuplaştırmaktan öte bir 

işe yaramayacaktır. Toplumun neredeyse yarısı-

nı düşman mesabesinde gören, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın sakinleştirici/rahatlatıcı “kızgın demiri 

soğutma” babında bahsettiği ‘Türkiye İttifakı’ sö-

zünden rahatsızlık duyan, varsa yoksa Cumhur 

İttifakı’nı meşru kabul edip diğerlerini “zillet-illet” 

kategorisine koyan bir dil, ortalığı daha da kızıştı-

ran bu yaklaşım gerçekten bir “beka sorunu”dur. 

Kendisi dışında herkesi vatan düşmanı gibi gören, 

ayrıştırıcı bir zihniyetle devlet idare edilemez. Ma-

dem beka sorunu var, o zaman neden bu kadar 

ayrıştırıcı bir dil kullanılıyor. Benim ittifakıma oy 

verirsen vatansever, vermezsen vatan haini olu-

yorsun. Bu nasıl bir mantığın ürünüdür. Ülkenin 

%48’ini vatan haini olarak suçlamanın, itham et-

menin manası nedir?

Ayrıca, adaletsizlik üreten bir sistemi sorgula-

mak yerine bütün kabahati başkalarına, şer güçle-

rine yüklemek çok inandırıcı olmuyor! Türkiye’de 

bir sistem sorunu olduğunu artık anlamamız 

gerekiyor. Kokuşmuş yerleşik sistemi/rejimi yü-

rütmeye çalışırken ayağı takılıp tökezleyenler, 

şer güçler mecazına sığınarak 

düşman üretip beka sorununa 

sarılmamalıdırlar!

Toplum kavga eden, ger-

ginlik ve kamplaşma meydana 

getiren politikacılardan bık-

mıştır. Bir taraf kucaklayıcı 

söylem kullanmak, gelecekten 

ve projelerden bahsetmek ye-

rine olayı beka söylemine bağ-

layarak güvenlik vurgusunu 

öne çıkarırken; Tayyip Erdo-

ğan düşmanlığında birleşmiş 

olan diğer taraf da mevcut 

hükümetin başarısızlıkları-

nı, patates ve soğana muhtaç 

hâle gelmiş ülke söylemi üze-

rinden anlatan bir politika 

gütmüştür. Ama artık toplum 

yorulmuş, hırpalanmış ve ya-

ralanmıştır. İçinde bulundu-

ğumuz durum son derece ciddidir. 

Eğer herkes ayağını denk almazsa, eğer siyaset 

sadece siyasi ikbal ve menfaat peşinde koşup bir-

biriyle kavga etmeye devam ederse Türkiye’deki 

kamplaşma daha ürkütücü boyutlara ulaşacaktır. 

Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın gelece-

ğinin karartılmasına, vatanımızın katledilmesine 

zemin oluşturacak bu tarz bir kamplaşmaya, dile 

karşı ilgisiz ve tepkisiz kalamayız. Böyle bir kamp-

laşma/ayrışma, Türkiye’nin birbiriyle düşmanlık 

ve iç çatışma ortamına sürüklenerek tükenip yok 

olmasına sebep olacaktır.

Siyasilerin artık kayıkçı 
kavgasından vazgeçerek 
toplumun arasına girip 
yaşanan sıkıntıları görme-
leri gerekiyor. Borç ve faiz 
sarmalına mahkûm edil-
miş bir Türkiye, el kapı-
sında para dilenecek bir 
hâldedir. Geçim sıkıntısı 
had safhada olup, gelir 
dağılımındaki adaletsiz-
likte bazı Afrika ülkele-
rinden bile gerideyiz. Kişi 
başı millî gelirin 10.000 
dolar olduğu iddia edilen 
Türkiye’nin Ağrı şehrinde 
bu rakam 823 dolardır.



6

 Umran • Mayıs 2019

G Ü N D E M   SİYASETİ İSTİKLAL HARBİNE ÇEVİRMEK

Türkiye’yi Çevreleme/Kuşatma Projesi…

İslâm coğrafyası şu an büyük bir karmaşa içe-

risinde problemlerle boğuşuyor. “Küfür tek mil-

let olmuş” müslümanlara zulmediyor. Dünyayı 

yeniden tanzim eden Batı ve ötekiler, Arapları ve 

diğer İslâm ülkelerini bir engel olarak görmüyor-

lar. Türkiye’nin İslâm dünyası içerisinde artan bir 

ivmesi olduğu için, Batı’nın İslâm’a karşı başlat-

tığı küresel mücadelenin odağında Türkiye bu-

lunmaktadır. Filistin’i cehenneme çeviren İsrail’e, 

Filistin halkına ve Kudüs’e yapılan zulümlere ne 

Suudi’den, ne Firavun Sisi’den, ne de Körfezdeki 

kukla emirlerden bir ses çıkmıyor. Onların engel 

olarak gördükleri tek yer, mazlumlar için sesini 

yükselten, elini ‘dur!’ diye kaldıran Türkiye’dir.

Bir taraftan FETÖ ve PKK terörü ile Türkiye’yi 

hırpalamaya çalışırken diğer taraftan Doğu Akde-

niz’deki petrol yataklarından ülkemizi mahrum 

etmek için Türkiye düşmanları işbirliği halin-

dedir. Haçlı ve Siyonist ittifakının donanmaları 

Doğu Akdeniz’de yığınak yapmakta, müşterek 

tatbikatlar icra ederek Türkiye’ye gözdağı ver-

mektedirler. Türkiye’yi çevreleme politikaları kap-

samında her türlü engeli ve düşmanlığı yapmaya 

çalışmaktadırlar:

· Türkiye’nin kendini savunma hakkı olarak si-

pariş ettiği S-400 füzelerini almasına engel ol-

maya, Kongre’den Türkiye’ye yaptırım kararla-

rı çıkarmaya çalışıyorlar.

· Parasını ödediği ve proje ortağı olduğu F-35 

uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmemesi için 

sorunlar çıkarıyorlar.

· İngiltere Kıbrıs Rum Kesimindeki üslerinde 

bulunan uçak sayısını artırarak 121 adet F-35B 

göndermek için Rumlarla anlaşma yapıyor. 

· ABD, Yunanistan’a destek amacıyla Ege ada-

larındaki üslere destek verip askeri gücünü 

artırıyor.

· Anlaşmalara göre adalarda askeri güç bulun-

durmaması gereken Yunanistan tam aksine her 

geçen gün buraları yeni silahlı güçlerle tahkim 

ediyor.

· Nisan ayı içerisinde Mora yarımadasında İs-

rail ve Yunanistan tarafından yapılan ‘Iniohos 

2019’ askeri tatbikatında ABD işbirlikçisi Bir-

leşik Arap Emirlikleri de katılıyor. Bu tatbikat-

ta İsrail ve İtalyan F-35’leri vızır vızır uçuyor.

· Osmanlı mirası tarihi Sevakin adasını askeri üs 

kurmak üzere bize veren dost Sudan’da darbe 

yapılıyor. Darbenin arkasında ABD, Mısır, Su-

udi Arabistan ve BAE’nin olduğu belli oluyor. 

Sudan’daki Türk firmalarına saldırılıyor, şanti-

yeleri ateşe veriliyor.

· İran’a ambargo uygulayan ABD muafiyetleri 

kaldırdığını açıklayarak Türkiye’nin oradan 

petrol almasına engel olmak istiyor. 

· ABD ve AB’den saldırı hamleleri devam ediyor. 

Her ikisi de parlamentolarından sözde Ermeni 

soykırımı 1915 kararları geçiriyor.

Bütün bunlarla yapmak istedikleri şey, olanca 

hızıyla devam eden küresel savaşta, Türkiye’nin 

safını belli etmeye zorlanmasıdır. Tarihsel hav-

zasıyla yeniden barışmak isteyen, imparatorluk 

mirası olan jeopolitik ve jeokültürel zenginliği ile 

yeniden irtibat kurmak isteyen, fabrika ayarlarına 

dönmek isteyen Türkiye’nin Âlem-i İslâm’da yeni 

bir ümit olmaya başlaması, hem Batılı emperyalist 

güç odaklarını hem de İslâm dünyasındaki kukla 

işbirlikçilerini telaşlandırmaktadır. Bu şer ittifakın 

hedefi, Türkiye’nin önünü kesmektir. 
Dışarıda bunlar olurken yakın geçmişe bak-

tığımızda içeride de birçok vaka ile Türkiye zor 

durumda bırakıldı. Rus uçağı düşürüldü, Rus bü-

yükelçi öldürüldü, Rahip Brunson üzerinden eko-

nomik saldırılara maruz bırakıldık. ABD dolarıyla 

çevrilen operasyon ve arkasından meyve sebze 

Bütün bunlarla yapmak istedikleri 
şey, olanca hızıyla devam eden küresel 
savaşta, Türkiye’nin safını belli etme-
ye zorlanmasıdır. Tarihsel havzasıyla 
yeniden barışmak isteyen, imparator-
luk mirası olan jeopolitik ve jeokültürel 
zenginliği ile yeniden irtibat kurmak 
isteyen, fabrika ayarlarına dönmek 
isteyen Türkiye’nin Âlem-i İslâm’da 
yeni bir ümit olmaya başlaması, hem 
Batılı emperyalist güç odaklarını hem 
de İslâm dünyasındaki kukla işbirlik-
çilerini telaşlandırmaktadır. Bu şer 
ittifakın hedefi, Türkiye’nin önünü kes-
mektir. 
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fiyatlarındaki hayatın olağan akışına aykırı ope-

rasyonel zamlar ile toplumdaki hoşnutsuzluk üst 

seviyeye çıkarıldı. Yabancıya dünyanın en yüksek 

faizini vererek borçlanan bir ülke haline getirildik. 

İliklerine kadar varlıkları dışarıya transfer edilen 

milletin takati tükeniyor.

Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek iş-

sizlik nedeniyle bıçak sırtında giden Türkiye’de 

-Allah korusun- çıkacak bir ekonomik kriz ne-

deniyle oluşacak bir kargaşayı fırsat bilecek Tür-

kiye düşmanları pusuda beklemektedir. İçerideki 

meselelere bu kadar gömülürsek, rutin bir seçime 

gereğinden fazla anlam yükleyip toplumu kamp-

laştırırsak, birbirimizle dalaşırsak çevremizde ve 

dünyada olup bitenleri anlamakta gecikir ve ger-

çekleri görmekte zorlanırız. 

İslâm Bize Adil ve İlkeli Olmamızı Söyler…

Biz müslümanlar olarak “Sizler kitabı oku-

duğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendi-

nizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor 

musunuz?” (Bakara, 44) ayeti mucibince dönüp 

kendimize bakmamız, kendimizi yenilemek, de-

ğiştirmek, düzeltmek için bir muhasebeden ge-

çirmemiz gerekiyor. Kur’ân’ın evrensel mesajıyla, 

Resûlüllah’ın sünnetiyle hareket etmeyen/zafiyet 

gösteren müslümanlar, giderek dünyevileşmenin 

mahkûmu hâline gelmiş ve bazı hasletlerini kay-

betmiş durumdadırlar. 

Adaletin, ehliyetin, liyakatin, hakkaniyet ve 

tecrübenin önemsenmediği, değersizleştirildiği 

bir yaklaşım tarzı uzun süreli gidemezdi, zaten 

ciddi kırılmalara yol açtığını da endişeyle görü-

yoruz. Kamu yönetiminde ve ekonomik alanda 

bazı grupların, akrabalık ve hemşerilik ilişkileri-

ni öne çıkararak iddia ve ilkelerini kaybedenler 

daha sonra her şeyini kaybederler. Ankara’nın 

doyurulamaz şekilde giderek şişmanlaması, kamu 

istihdamının büyümesi, eskisi gibi bürokratik 

yapının yeniden güçlenmesi, sivil toplumu da-

raltmaktadır. Siyasetten bağımsız hareket etmesi 

gereken gönüllü kuruluşların, siyasete ve sosyal 

hayata yönelik projeler üretmek yerine hüküme-

te kayıtsız şartsız teslim olmaları gidişatı daha da 

zora sokacaktır.

Adalet yerine maslahatı tercih etmenin, gü-

venlik ve beka merkezli bir siyaset uygulayarak 

yapılan yanlışları dile getirenleri, hakkı ve sabrı 

tavsiye edenleri neredeyse vatan haini ilan etme-

nin, daha çok özgürlük, daha çok refah, daha çok 

demokrasi diye yola çıkan ve bunun için geniş 

kitlelerden destek ve oy alan bir partiye hayır ge-

tirmediği görülmüştür. Siyasilerin birbirleriyle ve 

milletle barışması gerekiyor. Gerilim üzerinden si-

yaset yapmak devam ettiği sürece bu yıkıcı ortam, 

ABD öncülüğündeki Batılı emperyalist güç odak-

larının ‘dünya hâkimiyet mücadelesi’ değirmenine 

su taşıyacaktır.

Siyasete, bürokrasiye, medyaya, iş hayatı-

na, hayatın her noktasına adalet ve merhametin 

hâkim kılınması gerekmektedir. Çokluk ve fayda-

cılık adına, kazanımlarımızı kaybetmemek adına 

adaletsizliklere göz yumulması, rüşvet ve yolsuz-

lukla, iltimas ve usulsüzlükle mücadele edilme-

mesi, iktidar sarhoşluğu ile yanlışta direnilmesi 

bugünkü sonucun döşenmiş yol taşlarıdır. 

İslâmî ilkelerle yoğrulan, kendi kültür ve de-

ğerlerimize dayalı uzun vadeli, kapsamlı bir me-

deniyet tasavvuru geliştirilmesi ve buna uygun bir 

yol haritası çizilmesi gerekmektedir. İslâmî du-

yarlıkları sağlam, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, 

ufkuyla medeniyet yolculuğuna öncülük edecek, 

ehliyet ve liyakat sahibi, derdi olan, fedakâr, gö-

nül ve dava adamlarına ihtiyaç vardır.

Önceliğimiz, Allah’ın (c.c.) kitabını dikkate al-

mak, emirlerine uymada tam teslimiyet, o emirler 

etrafında ayrılığa düşmeden, belaları def etmeye, 

iyiliklere ulaşmaya gayret etmek, gözü yaşlı tek bir 

müslüman, tek bir insan kalmasın diye çalışmak 

olmalıdır.
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G Ü N D E M   NE VAKİT REŞİT OLACAĞIZ?

Cevdet SAİD

İlim ve akıl bizde hâlâ reşit olamamış küçük birer sabi gibi. Yönetimi 
elinde bulunduran güç gerektiğinde onları zoraki şahitlik için çağırır ve 
işi bitince de bırakılmalarını emreder, çünkü onların rolü bundan ibarettir! 

Ne Vakit Reşit Olacağız?

İncil’de anlatıldığına 
göre İsa aleyhisselam 

takipçilerini, hakikat-

te yırtıcı kurtlar oldu-

ğu hâlde kuzu postuna 

bürünen yalancı pey-

gamberlere karşı uyarır. 

Onları tanımaları için de 

şakirtlerine şu ipucunu 

verir: “Onları meyvelerinden tanıyabilirsiniz. Hiç 

dikenden üzüm, devedikeninden de incir topla-

nabilir mi?”

Gerek eski tarih gerekse modern tarih boyunca 

ordunun meyvelerini; kuvvet siyasete müdahale 

ettiğinde nasıl bu alanı yıkıp bozduğunu gördük. 

Baskı ile gelen dindarlık münafıklık, zor yoluyla 

gerçekleşen evlilik tecavüz, zorbalıkla gelen ikti-

dar ise tiranlık doğurur.

İktidarı Elde Etme Biçimi

Emeviler kılıçla iktidara geldiler ve dediler ki: 

“Halife budur”! O ölünce de “Budur”! Reddedenin 

hakkı da “Budur” (deyip kılıçlarını gösterdiler). 

Ardından Abbasiler başkaldırdı, Maşrık-ı Arabi’de 

(Arap coğrafyasının doğusunda) tek bir Emevi bı-

rakmadılar. Mezarlarını bile tahrip ettiler. O ka-

dar ki Emevi Hilafeti’nin başkenti Şam’da tek bir 

Emevi halifesinin bile mezarı kalmadı. 

İslâm’ın kültürel mirası, kirlenme ve çarpıt-

madan âri tertemiz “râşid yönetim” teriminde 

ifadesini bulur. Dört 

râşid halifenin ardın-

dan gelenlere, “hulefâi 

râşidîn” adı verilmemiş, 

bilakis Emevi, Abbasi, 

Fatimi ve Osmanlı hali-

feleri diye anılmışlardır. 

Bugün Sudan’da, as-

kerler halkı ve siyaseti vesayet altına almak isti-

yor. Bunun çıkmaz bir sokak ve meyvelerinin de 

acı olduğunu, ordunun ve askerî teşkilatın siya-

set alanının dışında kalması gerektiğini bir türlü 

öğrenemediler!

Genel olarak dünya toplumları, özellikle de 

Arap ve İslâm toplulukları, şiddete iman eden 

(inanıp güvenen) sosyal tasavvurları ve müsel-

lematı benimsemeye devam etmektedirler. Hâlâ 

şiddetin bir referans (temel başvuru kaynağı) ve 

değişim sürecinde yardımcı bir araç olabileceğini 

düşünmektedirler. Şiddet (ne yazık ki) toplumda 

ve düşüncede hâlâ yüksek bir krediye sahiptir. 

Düşünür ve aydınlar, orduya güven duymanın 

-özellikle de Sudan’da- yol açabileceği tehlike ve 

felaketin yeterince farkına varamıyorlar. Zira bu 

ülke uzun zamandır askeriye yüzünden acı çek-

mektedir. Askeriyeye dayanan Hasan Turabi’nin, 

(devrimin) hemen ardından askerlerce devirilerek 

hapse atılmasının üzerinden henüz uzun bir za-

man geçmedi. 
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Yaylar Ne Zaman Kırılacak?

Savaşın öldüğünü, ordu 

kurumunun ve savaş yönte-

minin aynen çirkin kölelik 

kurumu gibi nihayete erdiği-

ni sıkça tekrarlıyorum. Zira 

ordunun pratikte sürdürdüğü 

rol, siyasi ve sosyal hayatı sü-

rekli tehdit eden bir gulyabani 

gibidir.

Yirmi beş yıl kadar önce, 

Âdem’in Oğlu Habil Gibi Ol 

adıyla bir kitap yazmıştım. 

İmkân bulup da Yayını Kır 

başlıklı bir kitap yazabilmeyi de çok isterdim. 

Böylece hem Müslümanlara hem de diğer tüm in-

sanlara şok tesiri yapmayı, silah satın almanın na-

sıl put satın almakla eşdeğer olduğunu anlatmayı 

çok isterdim. Cahiliye döneminde Kureyşliler put 

ticareti yapardı. İnsanlar bu putları satın alır ve 

onların kendilerini koruyacaklarını zannederler-

di! Aynı şekilde bugün silah satın alanlar değersiz 

şeylere para ödemektedir. Çünkü onları kuruntu-

larından başka hiçbir şeyden koruyamayacaklar! 

Bu silahları satanlar bize hangi gözle bakıyor-

lar dersiniz? Bize aynen, evlerin girişlerine ya da 

çocukların boyunlarına asıp da hasetçi kem göz-

lerin nazarından koruduğunu sandığımız “mavi 

boncuklar”ı satanların baktığı gibi bakıyorlar!

Toplumu koruyacak olan adalettir. Savaşın 

ve silahın dönemi ise çoktan geçmiştir. Ama gel 

gör ki; sosyal kabuller ve tasavvurlar ile (şüphe-

den ırak doğrular olduğuna inanılan) müsellemat 

karşısında olayları ve tecrü-

beleriyle tarihin pek de bir 

kıymeti kalmıyor! Zira (fay-

dasız olduğu defalarca tecrübe 

edilmesine rağmen) hiç ders 

almadan tekrar tekrar yük-

sek bedeller ödeyerek (ölü) 

silahları satın almakta ısrar 

ediyoruz!

İncil’deki “Onları meyve-

lerinden tanıyabilirsiniz.” ifa-

desi Allah Teâlâ’nın şu sözünü 

çağrıştırmaktadır: “Yeryüzünü 

dolaşın da o yalancıların so-

nunun nasıl olduğunu bir görün!” (Nahl 16/36). 

Bu ayet bizlere tarihteki olayları göz önünde bu-

lundurmamızı ve geçmişteki milletlerin tecrübe-

lerinden istifade etmemizi tavsiye ediyor. Böylece 

Avrupa’yı savaş olmadan birleştiren ve Müslü-

manları paramparça eden, birbirinden nefret et-

melerini sağlayan, cehalete düşkün ve aklı dev-

re dışı bırakmış bir vaziyete düşüren etkenleri 

anlayabiliriz.

İlim ve akıl bizde hâlâ reşit olamamış küçük 

birer sabi gibi. Yönetimi elinde bulunduran güç 

gerektiğinde onları zoraki şahitlik için çağırır ve 

işi bitince de bırakılmalarını emreder, çünkü on-

ların rolü bundan ibarettir! 

Ne vakit reşit olacağız? Putun gücüne güven-

meyi ne zaman bırakacağız?

Çeviren: Fethi Güngör 

Bugün Sudan’da, asker-
ler halkı ve siyaseti vesa-
yet altına almak istiyor. 
Bunun çıkmaz bir sokak ve 
meyvelerinin de acı oldu-
ğunu, ordunun ve askerî 
teşkilatın siyaset alanının 
dışında kalması gerektiği-
ni bir türlü öğrenemedi-
ler!
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Akıl kelimesi her ne kadar İlahi Vahyin dilinde bir organın ismi olarak 
geçmiyorsa da onun kelime anlamı bağlamak, tutmak şeklinde verilmektedir. 
Neyi bağlamak denilirse bilgilerden, yorumlardan, belgelerden, bilinç 
durumlarından hareketle, insanı imana bağlamak görevidir bu. Yani 
insanı imana eriştiren, kalbin akletme melekesinden başkası değildir.

‘Mumyalanmış Dil’dir 
Düşünmenin Düşmanı

M a ğ r i p l i 
ünlü düşü-

nür Muham-

med Abid el-

Cabiri, “Lafız 

eksenli irras-

yonal (tasav-

vufi) gelenekte 

dil, (anlam) 

mumyalana-

rak dondu-

rulmuştur!” diyor. Burada ödünç alarak kullan-

dığım cümlesine tasavvuf ve anlam kelimelerini 

kendim kattım. Eserinin bütününü okuyanlar, 

bu iki kelimenin orada mündemiç olduğunu ra-

hatlıkla görebilirler. Neden böyledir; çünkü söz 

konusu bu “irrasyonel” geleneğin hangi metnini 

açarsanız, hangi sohbetine katılırsanız, iman ile 

akletmeyi daima birbirinin zıddı iki beşeri eylem 

gibi okur/dinlersiniz. Dilin mumyalanması, don-

durulması demek ise bireyin düşünme mekaniz-

masını iptal ederek, kendisini, kendisi gibi bir 

beşerin iradesine bağlaması demektir. Doğrudan 

bağlanma da denilebilen bu irtibat, rabıta diye de 

bilinmektedir.

Batı Alman sosyalist liderlerinden August 

Bebel’in, dilimize, İslâm Kültürü Dönemi ve Röne-

sans adıyla çevrilmiş eserinde, Son İlahi Kelam’ın, 

Peygamber tarafından yazıldığı, onun sara 

nöbetleri son-
rasında ortaya 
çıktığına dair 
iddialar var-
dır. Özetle Be-
bel, bütünüyle 
Peygamberlik 
kurumuna ba-
şından beri 
inanmadığını 
açıkça dile ge-

tirmektedir. Ancak bahsi geçen eserinde, dünya 
kültür ve medeniyet tarihine, değişim ve dönü-
şümlere, hülasa büyük Rönesans’a, Müslümanla-
rın katkılarını öve öve bitiremez. Hıristiyanların 
ise yıkanmamayı erdem sayan, boşanmayı ya-
saklayan, insanlık adına kendilerine göre öteki 
saydıkları herkese, zalim ve vahşice davranan 
kimseler olduklarını, tarihi kayıtlara dayanarak 
nakleder.

İman ve Düşünme

August Bebel şöyle söylüyor: “Avrupa’da, dü-
şünce özgürlüğü hareketinin ortaya çıkışının atfe-
dildiği yeni bir dönemi başlatan büyük reformcu 
Luther, Araplardan dokuz yüz yıl sonra, ‘lanet-
li fahişe akıl’a karşı vaazını vermiş, bütün (akla 
dayalı) yazılar için sansür konulmasını, dini ko-
nularda kendisinden farklı düşünenlerin sürekli 
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izlenmesini talep etmiştir.” Araplar dediği söyle-

min sahibi Ebul Âlâ Maâli’den (Maarri olabilir) 

alıntılandığı söylenen söz ise şöyledir: “İnsanlar 

ikiye ayrılır: ya akılları vardır inançtan yoksundur-

lar ya da inançları vardır akıldan yoksundurlar.”

Avrupalı hem de dindar bir papaz ile Müslü-

manlık iddiasındaki şairin buluştukları nokta, 

imanın ilim ve düşünce yerine saçma bir kurgu ve 

belki kuruntudan ibaret olduğu mudur? 

August Bebel, rasyonalist okul saydığı Mutezi-

le ekolünü ayrı tutarak, son derece yanlış anladığı 

bir yargıya varır. Güya Abbasi 

halifeleri tanrıtanımazdırlar. 

Kur’ân halik mi yoksa mahlûk 

mu tartışmasını, sanki Mutezi-

le ekolü ‘mahlûktur’ derken, 

onu peygamber yazmıştır id-

diasına indirgemiştir. Bir nok-

taya kadar onu yanılgısında 

mazur görmek mümkündür. 

Peki, iman ile düşünmenin çe-

liştiğini zanneden Müslüman 

unsuru mazur görülebilir mi?

Fransız gazeteci Charles 

Mismar, Müslüman muhitle-

rindeki seyahatleri ve bunları 

anlattığı hatıralarıyla tanı-

nır. Onun tespiti önemlidir: 

“Hıristiyanlar âlim oldukça, 

Müslümanlar da cahil kaldık-

ça dinden çıkarlar.” Düşünce 

ömrüm boyunca söylemekten 

ve yazmaktan hiç usanmadı-

ğım bu minvaldeki hakikate rağmen, Müslüman 

muhitlerde hâlâ ve ısrarla, iman ile düşünmenin 

birbiriyle çeliştiğini benimseyen, iddia edenle-

rin sayısı azalmadı ve ben usanmadım ama ma-

alesef onlar utanmadı. Utanmadı diyorum çünkü 

Allah’ın Kelamı’nı ne vakit elime alsam, bana dur-

maksızın düşünmemi öğütlediğini görür, Allah’a 

hamd ederim. Onlar adına da ben utanırım.

İşitileni, okunanı, söyleneni dinleyerek, dü-

şünerek eleştirmek, ona göre değerlendirmek 

yerine, beğenmemişse karalamayı/yaftalamayı 

seçmek, beğenmişse de gözü kapalı hemen iman 

manzumesine katmak, böylece inancın içerisine 

yoruma açık, bilgi ve tartışmaya müsait mevzular-

dan herhangi bir tarafını eklemek… Türkiye’nin 

köylü değil, ümmi değil ne yazık yarı okumuşla-

rının ahvali budur.

Bir şehrimiz belediyesinin hem de kültür işle-

rinden sorumlu üyesi, hiçbir kitabını okumadığı, 

tek bir konuşmasını dinlemediği, ancak kendince 

itimat ettiğini söylediği bir şahıstan işittiği kada-

rıyla, Müslüman bir insan hakkında tekfir edici 

dil kullanırsa, bunu nasıl açıklamak gerekir? Key-

fini kaçıran, hazlarına dokunan, meşrebine müna-

sip düşmeyenleri olur olmaz ortamlarda, dinden 

çıkmak, hatta yeni zamanlarda Fetöcülük, sünnet 

düşmanı, mezhepsizlik gibi 

muğlâk ithamlarla karalamak, 

bir kültür insanına ne kazan-

dırır? Bir kelamı kibarda şöy-

le söyleniyordu: “Size, insanı 

yaşatmak, onu öldürmekten 

daha sevimli gelmiyorsa; dü-

şünün, çok düşünün!” İnsan 

her tür silahla öldürülür, bun-

ların belki de en fenası iftira 

ve itham silahıyla öldürmeye 

çalışmaktır. 

Sizin gibi düşünmüyor, si-

zin mezhebinizi, meşrebinizi 

benimsemiyor diye insanları 

dinden çıkmış saymak, mez-

hep ve meşrebi din edinmek-

tir ki böylesi itham sahipleri 

durup kendi dindarlıklarını 

sorgulamalıdırlar! Türkiyeli 

mistiklerin çokça okudukla-

rını söyledikleri ve besbelli 

hiç anlamadıkları Celalettin Rumi ne diyordu: 

“Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse düşünmüyor 

demektir.” O hâlde serbest bırakılmalı insanlar, 

düşünsünler, farklı kanaat sahibi olsunlar, yeter ki 

kişisel fikirlerini din diyerek imana dâhil etmesin-

ler. Dahası kimseyi de böyle isimlendirilmemesi 

gereken imana (yoruma) davet etmeye hatta zor-

lamaya kalkışmasınlar.

Düşünme kendiliğinden ve her basamağında, 

her modelinde dinamik bir eylemdir. Durup dü-

şünmek denildiğinde de dinamizminden bir şey 

kaybetmez. Zira düşünmek fiziksel bir olay değil 

zihin ve kalpte şekillenen manevi bir vakıadır. Bu 

sebeple mesela düşünce okulu söylemi yerine dü-

şünce mektebi ifadesini daha münasip buluruz. 

İşitileni, okunanı, söyleneni 
dinleyerek, düşünerek eleş-
tirmek, ona göre değerlen-
dirmek yerine, beğenme-
mişse karalamayı/yafta-
lamayı seçmek, beğenmiş-
se de gözü kapalı hemen 
iman manzumesine kat-
mak, böylece inancın içeri-
sine yoruma açık, bilgi ve 
tartışmaya müsait mevzu-
lardan herhangi bir tara-
fını eklemek… Türkiye’nin 
köylü değil, ümmi değil ne 
yazık yarı okumuşlarının 
ahvali budur.
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Okul, ekol, scola, vasfettiği anlam itibariyle bir 

fikri, iddiayı standarda, kalıba, tek bir nazarın/gö-

rüşün, dar açılı bir yönelme ve yorumun sınırları 

içerisine hapseder. Oysa mektep daha zengin çağ-

rışımlı bir kavramdır. Bütün kültürel malzemeyi 

kapsar. Mezhep ve meşrep de ekol gibi daraltıl-

mış, sınırları belirlenmiş bir kuşatılmışlığı hatıra 

getirir. İşte tam bu sebeple Müslümanlar arasında 

her zaman mevcut bulunan anlaşmazlıklar, savaş-

lar din üzerinden değil mezhep, meşrep üzerin-

den çıkmıştır.

İslâm’ın son tebliğinin yayılışından çok kısa 

bir süre sonra, Abbasi hükümdarı Harun Reşid’in 

oğlu Memun tarafından, Mutezile ekolü, mihne 

süreci dediğimiz dönemde, resmi mezhep ola-

rak benimsetilmeye çalışılmıştı. Bazı kanaatlerini 

paylaşıyor olsak bile onların kendi mezheplerinin 

resmileştirilmesine göz yummaları bağışlanamaz. 

Bu durum, Müslümanların tarihinde tedavisi ne-

redeyse imkânsız sonuçlar doğurmuştur. Aynı 

hata, Osmanlı’nın son döneminde kaleme alınan 

Mecelle’nin yalnızca Hanefi ekolün görüşlerinden 

istifadeyle yazılmaya başlanmasında işlenmişti. 

Nitekim bir mezhep devleti olan İran Cumhuriye-

ti Anayasası da, tıpkı Kemalist Türkiye Anayasası 

gibi, beşeri görüşleri, “değişmez, değiştirilmesi 

teklif dahi edilemez” ifadeleriyle kutsallık zırhına 

büründürerek benzer hatayı yapmıştır. 

Kalbin Duyguları ve Düşünme Yetisi

İlahi Vahiy yerine zihinleri ve kalpleri kültü-

rün, geleneğin hem de tortularıyla doldurulmuş 

bulanan Müslümanlar arasında yaşayan bazı-

ları, düşünmenin, tanıklık edilen âleme ait bir 

iş olduğunu, gaib âlem hakkında düşünmenin 

imkânsızlığını savunurlar. Oysa tanıklık edilen 

âlemden insanlara veri aktaran daha ziyade du-

yulardır. Üstelik hakikat için duyuların aktardığı 

bilgiler yeterli olmaz. Onları kalbin duyguları ve 

düşünme yetisiyle, beraberinde hafızanın depo-

sundaki hazır malumatla da test etmek gerekli-

dir. Hafızadaki hazır malumat ve kalbin düşünme 

kabiliyeti, aynı zamanda tanıklık edilen âlemden 

aktarılan verileri de kullanarak gaib âlemi kurca-

lamaya başlar. 

Akıl kelimesi her ne kadar İlahi Vahyin dilin-

de bir organın ismi olarak geçmiyorsa da onun 

kelime anlamı bağlamak, tutmak şeklinde veril-

mektedir. Neyi bağlamak denilirse bilgilerden, yo-

rumlardan, belgelerden, bilinç durumlarından ha-

reketle, insanı imana bağlamak görevidir bu. Yani 

insanı imana eriştiren, kalbin akletme melekesin-

den başkası değildir. Bu demektir ki gaibe dair bir 

düşünme biçimi vardır; o da insanı imana taşıyan 

eylemin adıdır. Haris el-Muhasibi’den nakledilen 

ifade daha açıklayıcı gelecektir: “Akletme (düşün-

me) fizikten metafiziğe gitmeyi (şehadetten gaibe) 

mümkün kılar.” 

İnsanın düşünürken yanılabileceği gerçe-

ği hatırlanarak, bu noktada geliştirilen itiraza 

verilecek cevap ise ünlü Müslüman âlim, Kadı 

Abdulcebbar’dan okunabilir; şöyle söylüyor: “İn-

san düşünürken elbette yanılabilendir. Ancak 

yanılgı, herhangi bir sebepten ötürü düşünme-

nin sekteye uğramasından kaynaklanır; akıldan 

değil.” 

Asla ihmale uğramaması gereken husus, ak-

letme modeli düşünme ile fikretme, fıkhetme, 

zikretme, rey ve nazar sahibi olma gibi düşünme 

modelleri arasındaki önemli ve ince farktır. Aklet-

me, düşünmenin nihai safhadaki adıdır ki insanı 

imana eriştirir. Bir bakıma hakikat ile örtüşme bu-

rada başlar. Hakka isabettir iman aynı zamanda. 

Bu isabeti gerçekleştiren insan, düşünmeyi doruk 

noktasına ulaştırmış, nihai kaygı, şüphe, merak, 

endişe ve sorgulamalardan sonraki bir emniyet, 

güvenlik, itminan, yakin, özetle iman sahibi ol-

muştur. Akıl kelimesi bağlamak demekti; arayışını 

hak ve hakikate bağlama işi böyle gerçekleşmiştir 

insanoğlunun. 

Düşünmenin zikir biçimi, Allah bilinciyle ya-

şama, gafil olmama demektir. Mümin, o halde da-

ima zikir halinde yani düşünmeyi sürekli kılma 

halinde bulunacaktır. Bunun için gerekli olan ira-

de hürriyeti, ona yaratılırken bahşedilmiştir. Hür-

riyeti elinden alındığı an, düşünerek imana erişme 

imkânı da elinden alınmış demektir. Müminler 

üzerine cihad farzdır. Bu aynı zamanda içtiha-

dın da farz olduğu anlamına gelir. İçtihad, kişi-

nin kendini yetiştirdiği, bilgi ve kapsam alanında 

bulunduğu hususta, bütün gücünü harcayarak 

ortaya koyduğu, yanılabilme ihtimali de bulunan 

kanaatidir. İçtihadla, yorumla iman olmaz. Öyley-

se içtihadlar manzumesi olan mezhepler elbette 

din değildir. Hele ki başkalarının içtihadlarından 
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oluşan bir mezhebi 

taklide din kisvesi giy-

dirmek, taklitle imanın 

gerçekleşebileceğini 

söylemek, maalesef id-

diaların en vahimidir. 

Taklit, irade hürri-

yetinin, düşünmenin 

ve imana erişmenin en 

büyük engeli iken, iç-

tihad kapısını sürekli 

açık bulundurmak ise 

Müslümanlığın şiarıdır. 

İmanı, duyuların verile-

ri ile duygulara, yaygın 

adıyla tarifi doğru dü-

rüst yapılmamış gönül 

kavramına indirgemek, 

insanın bütün şerefini 

ortadan kaldırır. Çün-

kü duyuları ve duygu-

ları olan hayvanlar da 

böyle yapmaktadırlar. 

İdrak ederler ama tem-

yiz edemezler. Sözgeli-

mi insanın sorumluluk 

yaşı hakkında medeni 

yasalar, mümeyyiz reşit 

terkibini kullanırlar. 

Müslüman fakihler 

buna akil baliğ yaşı demektedirler. Rüşt, olgunluk 

demektir; insanın zihin ve kalbinin iyiyi kötüden, 

doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt edebilme 

yaşıdır rüşt yaşı. Hayvanlar da idrak ederler ama 

temyiz edemezler denilmişti. Sürü içerisinden ko-

yunun biri, temyiz kabiliyeti bulunmadığı için, 

kendisini uçurumdan aşağıya attığında, sürünün 

tamamı aynı olayı tekrarlayarak telef olurlar. 

İnsan duyularla idrak olunanları, aklederek 

(düşünerek) temyiz eder. Arapçadaki ihtiyar keli-

mesinin Türkçe karşılığı seçmektir. Ancak tek ba-

şına seçmek, anlamın bütününü vermemektedir. 

Çünkü kök itibariyle hayr’dan türetilmiş olan bu 

kelimeyi, insanın temiz bir fıtratla yaratılmışlığını 

hatırlayarak, hayrı seçme şeklinde anlamlandır-

mak en doğrusudur. Yani efradını cami ağyarını 

mani vasıfları taşıyan olgun insan hayrı seçecek-

tir. Tanıklık edilen âlemi hayvanlar da duyularıyla 

idrak ederler. İnsan on-

lardan farklı ve ileri bir 

düzlemde bu âlemden 

gaib âleme seyahate çı-

karak düşünür ve iman 

eder. Şaban Ali Düzgün 

der ki: “Âlim sıfatıyla 

insan kendisine öğre-

tilenleri, hâkim sıfatıy-

la da öğretilmeyenleri 

keşfedecek, anlayacak, 

bilecektir.” İlahi Vahyin 

“Sana Kur’ân ve hikmet 

verildi” (Nisâ 113) aye-

ti, bu hakikatin öğretisi-

dir. Hâkimler, adli olay-

ları, hekimler de sağlık 

sorunlarını masaya yatı-

rarak anlamaya, anlam-

landırmaya, çözümle-

meye çalışırken, böyle 

bir keşfin peşindedirler.

“Taklitle batıla hak 

diye itikat edilebilir.” 

Bu yargının ne yazık ki 

aynısı Müslümanların tarihinde bolca yaşanmıştır. 

Beraberinde insanlar müteşâbih dediğimiz, yo-

ruma mütehammil hususlardaki tek bir görüşü, 

iman konusu yaparak, düşünmeyi devre dışı bı-

rakmışlardır. Oysa bazı bilgi mevzuu olan husus-

larla iman mevzuu, birbirinden o kadar farklıydı 

ki. 

Şaban Ali Düzgün’ün anonim imzasıyla aktar-

dığı, mevcut durumu güzel tahlil eden ifade şöyle-

dir: “Temiz suyu bulmadan kirli suyu atma, temiz 

suyu bulunca da kirli suyu mutlaka at ve her ikisi-

nin karışmamasına özellikle dikkat et!” Gelenek-

çilik adına Müslüman dünyada kirli suyu koruma 

marazı sorgulanmadan, tedavi edilmeden, kirli ile 

temizin karışımı zihinleri ve kalpleri bulandırma-

yı sürdürecektir.
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Temel HAZIROĞLU

İnsanca varoluşun temelleri ahlak, ihsan ve erdemdir. O yüzden de 
insan önce kendine ve doğasına (fıtratına) bağlı kalmalı ve hayatı 
bunun üzerinden inşa etmelidir. Başlamamız gereken nokta burasıdır.

İnsan, Ahlak ve Hukuk

İnsan en güzel şekilde 
yaratılmış, aşağıların 

en aşağısı (esfel-i sâfilîn) 
ile üstünlerin en üstünü 
(insan-ı kâmil) arasında bir 
hayatı tercih ve yaşamakla 
mükellef kılınmıştır. İnsan 
kendi başına, sırf insan 
olarak yaratılması hasebiy-
le bir değerdir ve bu değer 
ona Allah tarafından ihsan 
edilmiştir. İnsan doğuştan 
Allah’ın ona ikramı olan 
temel haklarla donatılmış-
tır. Bu temel haklara (kim tarafından yapılırsa ya-
pılsın) dokunmak, onları kısıtlamak, bastırmaya 
çalışmak en büyük zulümdür. Zira bu, insanın 
doğasına, yaratılış gayesine müdahale etmek de-
mektir. İnsanı insan yapan onun temel hakları ve 
biricikliğidir. 

Dünya ve içinde bulunanlar insan için yara-
tılmıştır. Dünyada ve üzerindeki nimetlerde her 
insanın hakkı vardır. Herkes bu hakkını yaşanan 
sürece katılarak kullanmalıdır. Bu hakkını kullan-
mayanların hakları mahfuzdur ve gasp edilemez.

İlk insan topluluğunun varoluşundan bu yana 
insanlığa sunulmuş hakiki yaşam tarzı yani gerçek 
din İslâm’dır. Çünkü İslâm, bütün ideolojilerden, 
fikir akımlarından, yorumlardan bağımsız olarak 
Allah katındaki tek dindir. İslâm, yaratılışla bir-
likte insana verilmiş, genetik kodlarına işlenmiş 

fıtratı ve yaratılış gayesidir. 

Zaman içerisinde insanlar, 

tarihi süreçte, kendilerine 

gelen hakiki din anlayışını 

değiştirmiş ve böylelikle 

tahrif edilmiş (muharref) 

dinler ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde de bu tahrifat 

çeşitli şekillerde ve isimler 

altında maalesef devam et-

mektedir. Ancak İslâm, ilk 

ve son din olarak insanın 

fıtratına işlenmiş kodları ve 

tahrif edilmemiş kitabıyla korunmuş ve insanlığın 

hizmetine ilelebet sunulmuştur.

İslâm’ı anlayış biçimleri yere, tarihe ve top-

lumlara göre süreç içinde birtakım farklılıklara 

uğramıştır. Bu doğal ve yadırganmaması gereken 

bir süreçtir; çünkü insanın ve eşyanın tabiatı ge-

reği dinamizm ve değişim kaçınılmaz bir gerçek-

liktir. Tehlikeli olan değişim değil insanın yaratılış 

gayesine aykırı, keyfi hükümlerin cari hâle getiril-

mesidir. Bütün tahrif çabalarına rağmen İslâm’ın 

felsefesi, bütünlüğü, sürekliliği ve bütün çağlara 

ve insanlara hitap etme özelliği devam etmekte-

dir ve insanlık var oldukça da devam edecektir. 

İşte bu çerçevede İslâm’ın bu derin anlamı tek bir 

mezhebe, tek bir yoruma, tek bir insana ve lidere 

bağlanarak kısıtlanamaz ve anlaşılamaz. 
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İnsanın doğası, tabiatı, fıtratı İslâm’dır. Dolayı-
sıyla her insanda fıtrattan izler, yaratılıştan eğilim-
ler varlığını korur. Fıtrattaki bu izleri, yaratılıştaki 
bu közleri ateşleyip açığa çıkarmak, insanın için-
deki iyi damarı açmak ve hayat akışını sağlamak 
gerekir. İnsanın içinde bulunduğu bu hâl bütün 
insanlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda 
bizlere önemli ipuçları vermektedir.

Burada anlaşılan gerçeklik şudur; tüm insanlar 
insanlık ve buna bağlı olarak İslâmlık üzerinden 
var olurlar. Bu da demektir ki, Müslüman olmak 
asgari insan olmayı gerektirir. 
O yüzden de insanlık teme-
linde varoluş, “insanlık teme-
linde Müslümanca varoluş” 
esastır. Başka bir deyişle Müs-
lümanlık insanlığın doruklaş-
masıdır. Bu yüzden insanlık 
zeminine oturmayan bir Müs-
lümanlığın insanlığa faydası 
olmaz, olamaz.

Acıdır ama günümüzde 
İslâm dünyasının hâli perişan-
dır. Ne kendisine ne de dün-
yaya doğru dürüst bir faydası 
ve söyleyebileceği bir sözü 
vardır. Zayıf, edilgen, kısa va-
deli hesapların peşinde koşan 
insan toplulukları ve yöne-
timlerden oluşan bir acizler 
ordusu... Bu da göstermekte-
dir ki, İslâm dünyasının son 
derece derin ve yaygın yapısal 
sorunları vardır. Dolayısıyla bu yapısal sorunlara 
eğilmeli, kökenlerine inilmeli ve bunlar süratle 
aşılmalıdır.

İnsani Varoluşun Temelleri

İnsanın insanca var olabilmesinin birtakım da-
yanakları vardır.

İnsanca varoluşun temelleri ahlak, ihsan ve er-
demdir. O yüzden de insan önce kendine ve doğa-
sına (fıtratına) bağlı kalmalı ve hayatı bunun üze-
rinden inşa etmelidir. Başlamamız gereken nokta 
burasıdır.

Burada ahlak önemli ve özel bir yere sahip-
tir. Çünkü ahlak; “hulk”tür, yani yaratılışa uy-
gun olandır. Ahlak, “eşref-i mahlâkat” olan yani 
yaratılmışların en şereflisi olan insanın yaratılış 

gayesine uygun olarak bu şerefi taşıması ile hayat 
bulabilir. Bu şerefi daha yukarılara taşımak, diğer 
bir deyişle “kâmil insan” olmak ise insanı yüksek 
ahlaka yani “güzel ahlak”a götürür. Yüksek ahlak 
kişiyi yükseltmekle kalmaz aynı zamanda olgun-
laştırır. Olgunlaşan insan artık her koşul altında 
hayatın bütününe ve her anına ahlaki değerler 
üzerinden bakar. Ve kişi kendi hayatını ve alanını 
ahlaki temeller üzerine inşa eder.

Özetle ahlak, insanın “kâlû bela”da verdiği 
söze sadık kalmasıdır. Ancak bu bağlı kalış gö-

nülden, samimi ve inanarak 
olmalıdır. Bu açıdan ahlak, ya-
ratılış gayesine sadık kalarak 
tam bir sıddık oluştur.

Ahlak, bir insan için aslına 
dönüş, en büyük kurtuluştur. 
Yüksek ahlak, güzel ahlak gü-
zel insanlara, mübarek insan-
lara yaraşır. Aslında hayatın 
gayesi güzel ahlak peşinde 
koşmaktır. Peygamberimiz 
(s.a.v.) “Ben güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim” 
diyerek bize ve insanlığa 
çok özel ve etkili bir mesaj 
vermiştir.

Bir de insanın yaratılıştan 
kazandığı şerefini düşünme-
den, onu korumadan yaşa-
ması durumu var ki biz buna 
söz ve davranışlarının yara-
tılış gayesine uygunsuzluğu 
da diyebiliriz. Bu ise ahlak-

sızlıktır. Aslında ahlaksız demek, kendinden sa-
dır olan davranışları “kâlû belâ”da Allah’a verdiği 
sözlere uymayan, fıtratıyla bağını koparmış insan 
demektir.

Bunun yanında bir de doğuştan kazandığı 
ve taşıdığı şerefi daha fazla sürdüremeyen, insan 
onurundan ve insani hasletlerden uzaklaşmış dü-
şük ahlaklı insanlar vardır. Bunlar yaratılmışların 
en sefili olanlar yani “esfel-i sâfilîn” olanlardır. 
Şüphesiz ahlaksız ve düşük ahlaklı insanlar, en 
sefil ve hüsran içinde olan insanlardır.

Ahlakın temeli fıtrattır, yaratılıştır, “kâlû 
belâ”dır. İnsana yakışan, fıtratını korumak ve ona 
bağlı kalmak yani “sıddık” olmak, fıtrat konusun-
da ayaklarını kavi tutarak “takva” sahibi olmak-
tır. Ahlakın temeli insanın fıtratı, yaratılışı üzere 

İnsanın doğası, tabiatı, fıt-
ratı İslâm’dır. Dolayısıyla 
her insanda fıtrattan izler, 
yaratılıştan eğilimler var-
lığını korur. Fıtrattaki bu 
izleri, yaratılıştaki bu köz-
leri ateşleyip açığa çıkar-
mak, insanın içindeki iyi 
damarı açmak ve hayat 
akışını sağlamak gerekir. 
İnsanın içinde bulunduğu 
bu hâl bütün insanlara 
nasıl davranmamız gerek-
tiği konusunda bizlere 
önemli ipuçları vermekte-
dir.
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kısaca İslâm üzere olmasıdır. Ahlak, insanın fıt-
ratına titizlikle, coşkuyla ve büyük bir tutkuyla 
bağlı kalmasıdır. İnsanın varlık nedenine, yaratılış 
hikmetine gönülden ve hiç kimseden korkmadan, 
hiçbir şeyden etkilenmeden ve dünyevi hiçbir 
karşılık beklemeden bağlı kalmasıdır.

Ahlak, yaratılışa uygun davranış geliştirmek, 
fıtrat üzere yaşamak ve hikmeti aramaktır. Tüm 
insan, eşya ve dünya ilişkilerinde yaratılışa uygun-
luk demektir. İyi davranışlarda bulunmak ve kötü 
davranışlardan uzak olmaktır. 

Ahlakı temel alan, yani fıtratıyla bağını ko-
parmamış insan buradan hareketle kendisi, diğer 
insanlar, çevresi, dünya ile ilişkilerini adil bir bi-
çimde yeniden ve en güzel şekilde kurmak duru-
mundadır. Burada atılacak ilk adım insanın do-
ğasına, ahlakına bağlı kalarak harekete geçmesi, 
ihsan ile yani en güzel davranışı, en güzel şekilde 
yaparak İslâm toplumunu harekete geçirmesi, er-
dem ile yani hiçbir karşılık beklemeden iyilik ve 
doğruluk yaparak insanlığı harekete geçirmesidir. 
İşte kâmil insana yolculuk, ahlaki olgunlaşma 
ve insanın kendini gerçekleştirmesi tam da bu 
demektir.

Ahlak ve Adalet

İnsanın kendi yaratılışından hareketle ahlaka 
ulaşması, ahlaktan hareketle diğer insanlarla or-
tak ve birlikte yaşama aşamasına geçmesi hayatın 
nirengi noktalarından biridir. Ahlak, insanı ol-
gunlaştırıp geliştirirken aynı zamanda diğer in-
sanlarla önemli ve sağlıklı ilişkiler kurulmasını da 
sağlar. İnsanın diğer insanlarla adil ve sağlıklı iliş-
kiler kurması, birlikte yaşama konusunda önem-
li bir tutamak noktası oluşturur. Zira ahlak esas 
umdeleri ortaya koyarken aynı zamanda birlikte 
yaşamanın en önemli ayağı olan insanın temel 

hak ve hürriyetlerinin korunmasının önemini 
de açığa çıkarır. Burada hayati önemi haiz ilave 
bir olgu daha ortaya çıkar. O da ahlaktan neşet 
eden, birlikte ve ortak yaşamı teminat altına alan, 
adalet ve hakkaniyeti gerçekleştirmeyi hedefle-
yen “hukuk”tur. Hukuk, birlikte yaşamanın en 
önemli ayağı olan, haklar çerçevesinde inşa edil-
miş toplumsal sözleşmenin de temelini oluşturur.

Birlikte yaşamayı teminat altına almayı amaç-
layan ve bunun ilkelerini vazeden toplumsal söz-
leşme ile hukuki temelde kurulan devletin ger-
çekleştirebileceği ana erdem ise adalettir. Adalet 
bireysel ve toplumsal yapıda dirlik ve düzenliği, 

hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı 
sağlar. Adaletin ölçüsü ve temel dayanağı hakka-
niyettir. Gerçek anlamda adalet, doğruluk ve er-
demin ortaya çıkması ancak onların yeşereceği ve 
yaşayacağı ortamın oluşturulması ile mümkündür.

Unutmamak gerekir ki, kâmil insan, her hâl 
ve şartta yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilen, 
ilkeli ve hakikate saygılı insandır. Adalet yüklü ve 
doğru sözlü insandır. İşte insanların bu özellikleri 
ile var olmalarını teminat altına alan ve tabiatla-
rındaki bu güzelliklerin açığa çıkmasının önünü 
açan ana olgulardan biri de hukuktur. Hukukun 
hüküm sürmediği yerde insanlar doğruyu konu-
şamaz, içten ve samimi tutum ve davranış geliş-
tiremez. Hukukun olmadığı yerde hasbilik değil 
hesabilik hüküm sürer. Çürüme ve yozlaşma baş-
lar. Bu yüzden de hukukun temel amacı adaleti 
tesis etmek, temel ve eşit hakları korumak, mer-
hameti çoğaltmak ve yaşanmaya değer bir hayatı 
kurmaktır. İnsanların birlikte ve beraberce yaşa-
malarını güvence altına almak; adalet, hakkaniyet 
ve eşitlik temeline dayanan bir dünyanın kurul-
masının önünü açmaktır.

Hak kelimesinin çoğulu olan ve haklar anla-
mına gelen hukuk insanın sırf insan olması ile 
kazandığı fıtri hakları, sahip olduğu temel hak ve 
hürriyetleri güvence altına kalmakla kalmaz aynı 
zamanda insanın içindeki iyinin önünü açılması-
nı, kötünün bastırılmasını da temin eder. Toplum 
hayatını ve beşeri ilişkileri gerektiğinde cebri mü-
eyyidelerle düzene koyan kurallar bütünü vaze-
derek insanın ve toplumun kendini gerçekleştir-
mesini sağlar.

Hukuk kendisini oluşturduğu kanunlarla his-
settirir. Hukukun esasını oluşturan söz konusu bu 
kanunlar adilce yapılmalı ve eşit olarak uygulan-
malıdır; ancak o zaman ortak iyi gerçekleşebilir. 

Hukukun temel amacı adaleti tesis etmek, 
temel ve eşit hakları korumak, merha-
meti çoğaltmak ve yaşanmaya değer bir 
hayatı kurmaktır. İnsanların birlikte ve 
beraberce yaşamalarını güvence altı-
na almak; adalet, hakkaniyet ve eşitlik 
temeline dayanan bir dünyanın kurul-
masının önünü açmaktır.
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İnsanlar kendilerini, ailelerini ve sevdiklerini an-
cak böyle koruyabilirler. Yoksa bu korunma duy-
gusunu kaybeden insanlar bu ihtiyaçlarını hukuk 
dışı alanlardan, mafyatik yapılanmalardan gider-
meye çalışırlar. Zira hukuk, hukuk olmaktan çık-
mış, yapanın yaptığı yanına kâr kalmaya başlamış 
ve insanlar adalete ve geleceğe olan inançlarını yi-
tirmişlerdir. Böyle bir süreçte insanlar doğal olarak 
güç sahiplerine ve liderlere yaklaşmaya, onlardan 
medet ummaya, bir tür eman dilemeye yönelirler. 
Kişiler böyle bir sürece girince tabii olarak kendi-
lerinden ve değerlerinden de bir şeyler kaybeder-
ler, yaratılış gayesinden uzaklaşırlar. Bunun sonu 
ahlaksızlığın ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir 
dünyaya uyanmaktır. İşte hukukun hayati öneme 
sahip olması bundandır.

Islahın Esası

Tüm insanlar hür ve bağımsız olmalıdır. Öz-
gürlük, yapmak istediğimiz bir şeyi bir başkası 
engellemeksizin ya da istemediğimiz bir şeyi yap-
maya zorlamaksızın herkesin şunu ya da bunu 
yapabilmesidir. İşte bunu temin edecek ve insan 
fıtratının açığa çıkmasını sağlayacak yegâne olgu 
hukuktur. 

Ahlak ve hukuk kurallarının ortaya çıkış amacı 
bir yanıyla insanın içindeki iyiyi beslemek, diğer 
yanıyla insandaki kötülüğü baskı altına almak 
yani esfel-i sâfilîn yanının önüne setler çekmektir. 
Diğer bir deyişle insanı ıslah etmek, aslına dön-
dürmeye çalışmaktır. Bu noktada insan, “ahlak” 
ile kendi asli kimliğini bulur ve diğer insanlarla 
ilişkilerinde “hukuk” ile bir güvenlik alanı oluş-
turur. Bir açıdan hukuk, insanın temel hak ve 
hürriyetlerini korur ve aynı zamanda bu kişinin 
diğer insanların temel hak ve hürriyetlerine zarar 
vermesinin önüne geçer. Burada hukukun diğer 
insanlara verdiği kısıt son derece dardır. Bu çer-
çevede kitabımızdaki hukuki cezaların azlığı ve 
sadeliği son derece düşündürücü ve öğreticidir. 

Sonuç olarak insan kendisini, doğasını ger-
çekleştirebilmeli ve Allah’ın ona armağanı olan 
temel hak ve hürriyetleri ile hayatını idame ettire-
bilmelidir. İşte hukuk bunu teminat altına alma-
lıdır. Bunu gerçekleştiremeyen bir hukuk, hukuk 
olmaktan çıkmış ve egemen güçlerin aleti hâline 
dönüşmüş demektir. İnsanın temel hak ve hürri-
yetlerine dokunan, insan haysiyetine zarar veren, 

insanı bir nesne hâline getiren doğrudan ya da 

dolaylı her türlü girişim, tutum, davranış ve hatta 

kanun insana, insanlığa, doğaya, fıtrata, İslâm’a 

müdahaledir. Bir yönüyle de yaratan ve yöneten 

Allah’ın hükmüne karışmak, O’nun insanlara aç-

tığı tevhidi özgürlük alanını yok etmeye çalışmak-

tır. Başka bir deyişle hakikate isyandır, şirktir.

Hukukun egemen olmadığı toplumlarda in-

sanlar kendilerini doğuştan sahip oldukları hak-

ları ile koruyamadıkları için istemedikleri şeyleri 

kerhen de olsa yapmak durumunda kalırlar. Za-

man içerisinde, mecbur hissedilerek kerhen ya-

pılan bu davranışlar doğallaşır, alışkanlık hâline 

gelir. Bu da onları, özün zayıflaması nasıl kabu-

ğun önemini artırırsa, aynı şekilde kendi öz de-

ğerlerinden, yaratılış gayesinden yani ahlaktan 

uzaklaştırır.

Bu sebeple şunu açıkça ifade etmek gerekir. 

Olgunlaşmamış, kendi hukuk sistemini eksiksiz 

oluşturamamış toplumlarda, hukuktan önce sü-

rekli olarak ahlak vurgulanır, ancak onun gerçek 

olarak yaşanması pek mümkün olmaz. Zira ya-

panın yaptığının yanına kâr kalması insanın özü-

ne uygun yaşamasını engeller. Hukuk sistemiyle 

gerçekleştirilemeyen adalet fertlerin vicdanlarına 

bırakılır. Sonuçta ortaya çıkacak olan şey kaos ve 

başıbozukluktur. 

Hukuk temel olarak ahlaktan neşet eder, fa-

kat hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir ortamda 

ahlakın hayat bulması mümkün olamayacağı için 

insanların vicdanlarına hitap etmek abesle iştigal-

den öte bir anlam ifade etmez. Oysa hukukun ete 

kemiğe bürünüp adalet ve hakkaniyeti sağlaması, 

insanın fıtratının ve vicdanının önünü açması aynı 

zamanda ahlakın da tam olarak hayat bulması an-

lamına gelir.

İnsanın fert olarak kendini inşa ederek yaşa-

masının en büyük teminatı nasıl ahlak ise, insan-

ların birlikte ve barış içinde yaşamasının en büyük 

teminatı da hukuktur. Hukukun egemen olmadı-

ğı yerde insan insanlığını gerçekleştiremez, aslına 

dönemez. Böyle bir ortamda toplumsal adalet ve 

hakkaniyet sağlanamaz. İnsanın insan kalması, 

ahlaki olgunlaşma yolculuğuna çıkması ancak ve 

ancak hukuk ile mümkündür.

İnsan, ahlak ve hukuk ilişkisi gerçek bir top-

lumsallaşmanın temel dinamiğidir.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

G azze’de son günlerde yapı-
lan gösteriler Büyük Dönüş 

Yürüyüşleri, ödün verilemeyecek 
veya tehlikeye maruz bırakılama-
yacak seviyeye ulaşan silahlı dire-
niş için büyük bir tehlike ve kriz 
oluşturuyor. Birinci sloganı “ya-
şamalıyız” olan gösterilere -şart-
ların tehlikeli iç bölünme ve hatta 
çatışmaya gitmesini engellemek 
için- güçle karşı konuldu. Siyonist 
düşmana karşı bir savaş yürüten 
bir ülkede “yaşamalıyız” sloganıyla 
gösteriler düzenlenmesi büyük bir 
tehlike oluşturmaktadır, direnişin 
vurulması veya boğdurulması için  
kullanılacaktır. 

Gazze’de 2007’den bu yana 
işlenen bir hata olduğunu düşü-
nüyorum. O günden beri Filistinli 
gruplardan ve toplum temsilci-
lerinden oluşan ve direnişi koru-
yacak ortak bir yönetim ve lider-
lik kurulamadı.  Şimdi ise -şayet 
doğruysa- Gazze şeridinin maruz 
kaldığı zalim abluka altında yeni 
vergiler getirilmesi hata olacaktır. 
Ancak silahlı direnişin omurgası-
nı oluşturanlara ve Büyük Dönüş 

Yürüyüşleri yönetimine karşı düş-
manca gösterilerle çözüm bulun-
mak istenmesi kabul edilemez bir 
hatadır. Zira abluka altında her an 
Siyonist düşmanın savaşıyla tehdit 
edilen Gazze’deki durumla mü-
cadelede iç savaş açılması doğru 
değildir. 

Gazze’deki şartlar şu süreçte 
kaldırılamaz kötü bir duruma gel-
di, şeffaf, cesur ve hikmetli şekilde 
çözülmesi gerekir.  Büyük Dönüş 
Yürüyüşlerini, Gazze anlaşmasını 
ve silahını hedef alan bir ablu-
kanın varlığını kabul etmeyenler 
adaletsizlik yapmaktadır ve hak-
lı da değildir. Gazze’de Hamas’la 
çatışmaya doğru gitmesi istenen 
gösterilerde ablukanın istisnasız 
herkes üzerinde 
bıraktığı korkunç 
geçim sıkıntısını 
kullanmak iste-
yenler olduğunu 
kabul etmeyen-
lerin yanında yer 
almak doğru ol-
maz. Bu iki nok-
taya (abluka ve 
geçim sıkıntısı) 
öncelik verilmeli 
ve her şeyi altüst 
edecek “amalara” 
sığınılmamalı. 

Hamas’ı veya 
Gazze’deki yöne-
timi kınayan bazı 
tutumları, bölün-
müşlük konusun-
da sorumluluğu 
Fetih hareketi ile 
eşit şekilde Hamas’a yüklenen bir 
tutumun devamı olarak görmek 
mümkün. Bu tutum Hamas ile Fe-
tih yönetimi arasında uzlaşıya va-
rılmamasının sorumluluğunu iki 
tarafa eşit dağıtıyor. Yani Gazze’de 
direnişin şartları ile Batı Şeria’da-
ki güvenlik koordinasyonunun 

durumu arasında bir eşitlemeye 
gidiliyor. Bu eğilim iyi niyetli de 
olsa gösterilerin desteklenmesi 
ve Hamas’ın kınanması yönünde-
ki siyaseti yanlış ve tehlikelidir. 
Dönüş Yürüyüşleri ve direnişin 

zayıflatılması is-
tenmektedir. Ma-
alesef bazılarının 
sesi komplocula-
rın son olaylar se-
bebiyle Hamas’ın 
kınanması yö-
nündeki sesle-
rinden daha faz-
la çıktı. Bunun 
yerine ablukayı 
daha da attırmak 
isteyenlere karşı 
durabilirlerdi. 

Buradaki tu-
tum sadece gösteri 
hakkından ve gös-
tericilere karşı güç 
kullanmaya kar-
şı çıkılmasından 
kaynaklanmıyor. 

Esasında bazılarının Hamas’a yö-
nelik edindiği ideolojik, hizipçi ve 
siyasi yaklaşımdan kaynaklanıyor. 
Siyaset her daim böyle bir arka 
plan içeriyor. 

Üçüncüsü Mısır’da 2011 yı-
lında Hüsnü Mübarek rejimine 
yönelik patlak veren milyonluk 
gösterilere tepki gösterenlerin 

Gazze’yi Bu Krizden Çıkarın
Münir ŞEFİK 

Herkes, devrimci 
yöneticiler ve muha-
liflerinin yanlış 
okuması ve pusuda 
bekleyip kaleyi içe-
riden düşürmeye 
hazır karşı devrim 
güçleri tarafından 
hataların suistimal 
edilmesi sebebiyle 
kendisini imha eden 
kaç devrimin gelip 
geçtiğini hatırlasın.
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D ünyamızdan Dr. Abbas Mede-
ni geçip gitti. Cezayir ordu ko-

mutanları onun arkasında yürüseler, 
dünyada şan ve ahirette nimetlerin 
kendilerini beklediğini bilselerdi bu 
adama gece gündüz hizmet etmek için 
yarışırlardı ancak dünya onların gözü-
nü boyadı. Onu korumakta yarışmak 
yerine ona karşı korunmakta yarış 
içine girdiler, kendilerine, ülkelerine, 
ordularına, halklarına, insanlıklarına 
ve sonraki nesillere acı verdiler. 

Tarihin sonu diye bilinen ve başa-
rısızlığı sabit bir varsayıma dönüşen 
teoriye karşı meydan okuyan ilk halk-
çı lider olan Dr. Abbas Medeni vefat 
etti. Yeni dünyanın gerçek siyasi kut-
bunun İslâm olduğunu ispatlayan bu 
büyük şahsiyet Dr. Abbas Medeni’yi 
terk ettik. Modern Müslüman nefsi, 
dünyanın baştan çıkarıcılığına  karşı 
endişede kendini gösteren sofuluktan 
kurtaran müçtehit eğitimci Medeni 
Rabbine intikal etti. Ayrıca Medeni, 
modern Müslüman nefsi, dini yüküm-
lülüğü yerine getirmekte aşırıya kaçan 
yükselişe rıza göstermekten kurtardı. 
Farklı inançlarıyla insanlığa ciddi fik-
ri özgürleşme için geniş bir yolla ay-
dınlatan mücahit Abbas Medeni fani 
dünyamızdan ayrıldı. Roosevelt’in 
ikircilik tutumundan, Spinoza’nın 
küstahlığından, Marx’ın maddecili-
ğinden, Stalin’in gücünden, Brejnev’in 
durgunluğundan, Mao’nun yanılgı-
sından, Johnson’ın kibrinden, Enver 
Hoca’nın taşından, Atatürk’ün hata-
sından ve Gorbaçov’un dağılmasından 
kurtulma zamanı geldi. 

Hâlâ tarihe geçme arayışındaki 
Arap halkıyla tarihle randevusu olan 
saha komutanı Dr. Medeni, edebi 
âleme irtihal etti. Kutsal özgürlüğün 
kıvılcımını ateşleyen köprü lideri bu 
kıvılcım sönmeden önce ateşi eline 
aldı. Şayet o ateşi eline almasaydı, 
kendisinden sonra gelen Dr. Mahatir 
Muhammed, Recep Tayyip Erdoğan, 
Munsif El-Marzuki ve Muhammed 
Mursi yaşadıkları sıkıntılara rağmen 

başarılı olamazdı. Evet, ne kadar üze-
rine üşüşseler de gelecekteki asil halkı 
tecrübenin temel taşı yaptı  bu fedakâr 
mücahit. 21. yüzyıl başlamadan önce 
Cezayir İslâm’ının sesiyle dünya-
yı hüzünlendiren lider siyasetçi Dr. 
Abbas’ın ruhu yükseldi.

Abbas Medeni Müslüman olma-
saydı bugün protokolde Mahattir 
Muhammed’in önünde özgür dünya 
liderlerinin ilk sırasında yer alırdı. Af-
rika aynı gün onu Nelson Mandella ile 
birlikte anardı. Çünkü Medeni kendi 
ülkesine Başkan Mandela’dan daha 
fazlasını sundu, ancak o ve Cezayirli 
masum kardeşleri devrimden itibaren 
maksimum derecede soyutlanma, va-
tan sevgisi ve kendini inkârla dünyevi 
haklarını kaybettiler. Büyük Cezayir 
devrimi fedakâr Müslümanların kan-
larıyla sulandı. Sonra bu Müslümanlar 
devrimin semeresini ordunun ayakla-
rı altında yaşamayı tercih eden zayıf 
solculara bıraktılar. Oysa bu solcular 
sonuçları ne olursa olsun Cezayir’in 
gerçek millî devletini kurabilirlerdi. 
Bolşevik Rusya veya Çin devrimini 
örnek alsalardı başarılı olurlardı, an-
cak tek bir sebepten ötürü askerin bir 
alayı ve memuru olmayı tercih ettiler. 
Bu sebep solcuların İslâm’a olan kinle-
riydi. Hatta İslâmcılara yönelik kinle-
rinin bir kısmını da gerçekçi sosyalist-
lere karşı da besliyorlardı. 

Allah’tan, zulme ve zulümlere âşık 
olunduğu bir zamanda yolu aydınla-
tan bir fener olan, içtenlik, vatanse-
verlik ve bağlılık açısından bir anıt 
olan mücahit salih kulu Dr. Abbas 
Medeni’den rahmetini esirgememesini 
diliyoruz. (El Cezire, 25 Nisan 2019)

Küreselleşme Döneminin İlk Gerçek Lideri Abbas Medeni
Muhammed EL-CEVADİ 

Hamas karşıtı gösterile-
ri hararetle savunmaları 
çelişki değil mi? Üstelik 
iki gösteri arasında kit-
le açısından bir denklik 
bulunmuyor. Ayrıca Mü-
barek rejimi ile Hamas 
ve direniş arasında hiç-
bir benzerlik yok. 

Şu günlerde Gazze’de 
yaşanan gelişmelerin 
hikmet ve kararlılıkla 
ele alınması gerekiyor. 
Vergilerin artırılması şa-
yet doğruysa ilkesel ve 
iyi siyasi yönetim açıdan 
kabul edilemez. Zira en 
çirkin şekilde kullanıl-
maya ve ablukadan çok 
çeken insanları provo-
ke etmeye imkân tanır. 
Göstericilerin çoğunluğu 
Gazze’deki direnişin bir 
parçasıdır. Göstericilere 
cevap ise minimum dü-
zeyde olmalıdır. Sokak-
lar pusuda bekleyenlere 
bırakılmamalıdır. 

Köklü çözüme gelin-
ce Hamas Gazze’nin ida-
resi noktasında Büyük 
Dönüş Yürüyüşü Yüksek 
Komitesi’ne katılan tüm 
Filistinli gruplar ve top-
lum güçleri arasında yü-
zeysel olmayan gerçekçi 
bir ortaklık kurmak için 
ciddi diyalog girişimin-
den bulunmalıdır. 

Herkes, devrimci 
yöneticiler ve muhalifle-
rinin yanlış okuması ve 
pusuda bekleyip kaleyi 
içeriden düşürmeye ha-
zır karşı devrim güçleri 
tarafından hataların suis-
timal edilmesi sebebiyle 
kendisini imha eden kaç 
devrimin gelip geçtiğini 
hatırlasın. 

(Arabi21.com, 20 
Mart 2019)
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S udan’da iktidar çekişmesi teh-
likeli bir yol ayırımına girdi. 

Ülkeyi barış ve istikrara götürecek 
sağlıklı demokratik bir eğilim ile 
her şeyi yok edecek iç savaşın uçu-
rumuna sürüklenmesi arasında bir 
yol ayırımı bu. Hâlihazırdaki des-
pot rejimin dağılması  ve herkesin 
arzuladığı aydınlık bir geleceğe 
sağlam adımlarla geçişin gerektiği 
hususunda ortak bir görüşün var-
lığına rağmen durum budur. Orta-
da ayrıca önceki rejimin erkânı ve 
iktidardaki partisinin bu geçişin 
bir parçası olmaması yönünde bir 
oybirliği vardır. Halk onlara fırsat 
verdi, ne kamuoyunun çoğunlu-
ğunu kazanabildiler ne de ülkenin 
sorunlarına çözüm getirdiler. Ak-
sine 2005’te vaat edilen kapsamlı 
barış anlaşması ve geçen yüzyılın 
sonlarında ülkeye akan petrol ser-
veti fırsatları dâhil her fırsatı zayi 
ettiler. Her teklif ulusal uzlaşıya 
ulaşmak içindir. Buna rejimin 
kendisinin 2014 yılında başlattığı 
“ulusal diyalog” da dahildir. Dola-
yısıyla şu an sancağı yeni bir gru-
bun taşıması gereklidir. 

Geçiş süreci sonrası ve hatta 
gelecek beş yıl zarfında dahi Ulu-
sal Kongre Parti tecrübesi, bazı 
liderlerinin uzaklaştırılması için 
bir gerekçe olabilir. Hatta insanlar 
bunun için bir yasaya veya resmi 
bir yasağa ihtiyaç duymamaktalar. 
Çünkü halk bu görevi yürütebi-
lir. Keza geçen dönemde büyük 
ihlaller yapanları yargılayacak bir 
mekanizma olmalı. Bu yargılama 
silahlı hareketlerin mensupları 
içinde savaş suçları ve başka uy-
gulamalardan yargılanmaları gere-
kenleri de kapsamalı. Keza asker 
oldukları için de silahlı hareket 
liderleri geçiş döneminin dışında 
tutulabilir. Sicilleri titiz şekilde 
incelenmeli. İmkânsız olsa bile as-
keri konseyde temsil edilebilirler. 

Yabancı baskıcı rejimlerin ku-
cağına atlayanlar, onların kendi 
halklarına yönelik katliamlarını ve 
zulümlerini alkışlayanlar istisna 
tutulabilir. Mısır’da yüzlerce gös-
tericinin öldürülmesini destekle-
yenler, sırf farklı düşündüğü için 
on binlerce insanın cezaevlerine 
tıkayanlar, yüzlercesini işkenceler-
le, katliamdan kurtulanları toplu 
idamlarla öldürenlerden demokra-
simizi nasıl teminat altına alabili-
riz! Keza Birleşik Arap Emirlikleri-
ni model ve destek alanları, testere 
sahibini dost edinenleri de kabul 
edemeyiz. BAE, Suudi Arabistan 
ve Sisi’nin Mısır’ını kabul edilebi-
lir müttefik olduğunu düşünenler 
eski istihbarat başkanı Salah Kuş’u 
ve devrim cumhurbaşkanının eski 
yardımcısı Ali Osman Taha’yı ter-
cih etmiyorlar. İktidardaki rejimin 
kötülükleri ne boyutta olursa ol-
sun partilere ve birçok gazeteye sı-
nırlamalar altında çalışma imkânı 
veriyordu. İnsan hakları savunu-
cularına ve aktivistlere müebbet 
hapis veren ve hatta bazısı için 
idam isteyen rejimlere gelince Sa-
lah Kuş ve Ulusal Kongre Partisi 
lideri Nafi Ali Nafi’yi uzaklaştırıp 
daha kötülerini getirmemiz müm-
kün değil. 

Bu uzaklaştırma baskı, ihlaller, 
tasfiyeler ve intikam eylemlerinde 
bulunacak yeni bir diktatörlüğe 
göz yumulacağı anlamına gelme-
mektedir. Leninci bir yöntemle 
“devrimci” diktatörlüğün kurul-
masını engelleyecek kuralları be-
lirlemek gerekmektedir. Çok uza-
ğa gitmeyelim. Güney Sudan’daki 
canlı tecrübe gözleriminiz önün-
de. Dolayısıyla bugün Sudan’daki 
sorun geçiş döneminin idaresini 
kimin üstleneceği değil, iktidar 
ehlini kimin denetleyeceğidir. 
Zira mutlak iktidarda tekleşme 
deneyimlerinin tekrarlanmasını 

engelleyecek ve kendi arzusuna 
göre hareket edecek iktidarı alıko-
yacak mekanizmalar ve kurallara 
ihtiyaç vardır. 

Bu da öncelikle anayasa yeni-
den çalıştırılmasını ve yargı siste-
minin deneyimli, nezih, saygı ve 
parti vesayetlerinden soyutlanmış 
hukuki yeterliliğe sahip güvenli 
ellere verilmesini gerektirmekte-
dir. Keza anayasaya dayanan in-
san haklarına saygılı bir yasanın 
konulması gerekir. Başsavcılığa 
siyasi yönetim tarafından tam ba-
ğımsız bir yapı verilmelidir. Keza 
devlet kurumlarının ve özellikle 
de yargı ve adalet kurumlarının si-
yasi müdahalelerinden koruyacak 
kurallar belirlenmeli, bu kurum-
larla ilişkili tüm siyasi kararlarda 
şeffaflık temelleri güçlendirilmeli, 
yürütme erki üzerinde özgür med-
yanın ve sivil kurumların denetimi 
sağlanmalıdır. 

Anayasa Konseylerinde, ilave 
parlamento odasında veya saygın 
ve güvenilir şahsiyetlerden olu-
şacak, toplumun tüm kesimlerini 
ve kültürünü temsil edecek akil 
insanlar konseyinde yasal kont-
rollere ek olarak siyasi kontroller 
yapılması gerekmektedir. Hikmet 
sadece aydınlarla ve bilim insanla-
rıyla sınırlı değil. Toplumumuzda 
anlaşmazlığın sorunlarını ve çekiş-
meleri, insanlar arasında en iyi uz-
laşma yollarını anlama noktasında 
kapasiteli insanlar var. 

Bağımsızlık öncesi ve sonra-
sı dönemde Sudan demokrasinin 
en büyük problemlerinden biri uç 
düzeydeki kutuplaşma ve birbiriy-
le çekişenler arasında bağımsız bir 
hakemin olmayışıdır. Mısır’la bir-
leşme yanlıları ile bağımsızlar ara-
sında, mezhepler, güney ile kuzey, 
İslâmcılar ile rakipleri arasındaki 
çekişmelerde bu problem görüldü. 

Halkın yönetimi anlamında 
demokrasi tek başına istikrar ve 
olgun yönetim için yeterli değil. 
Bizler kendi bölgemizde ve ülke-
lerimizde demokrasiyi teminat 

Sudan’da Sorun “Yöneticileri Kimin Yönettiği”
Abdulvehhab EL-EFENDİ 
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altına alacak ve ortadan kaldır-
mayacak istikrarın ayaklarına 
muhtacız. Bu hedef şu süreçte 
geniş kapsamlı yetkililere sahip 
sivil bir hükümetle gerçekleşir. 
Askeri Konseye silahlı hareket-
lerin bazı liderleri katılabilir. 
Ayrıca cumhurbaşkanlığının 
yetkililerinin çoğunluğunu ba-
kanlar kuruluna devreden ana-
yasal bir düzenleme yapılabilir. 
Askeri Konseyin hükümet oto-
ritesini tamamlayıcı ve kontrol 
edici bir yetkisi olmalıdır. Aynı 
zaman zarfında vatansever ve 
saygın isimlerden, toplumun 
katmanlarını temsil eden ve sa-
yıları 30’u geçmeyecek bir “Bil-
ge Adamlar Konseyi” kurulma-
lı. Geçiş döneminde yasama 
organına gerek yok. Seçilme-
miş hiçbir organın meşruiyeti 
de olmayacaktır. Kolektif çer-
çevede hareket etme ihtiyacı 
vardır. Anayasa Konseyinin 
kurulması ve yargı kurumu-
nun güçlendirilmesi, hükümet 
kararlarından doğrudan zarar 
gören vatandaşın başvuracağı 
yargı sıfatına sahip şikâyet ko-
mitesi kurulabilir. 

Geçiş hükümetinin mis-
yonu barışın sağlanması, eko-
nominin kurtarılması, devlet 
kurumlarının ıslahı ve sağlıklı 
siyasi hayata imkân tanıyan 
özgürlük ve garantilerin sağ-
lanmasından başlayarak hâli 
hazırdaki krizleri çözmek ol-
malıdır. İlk yıl misyonu uz-
laşmacı anayasayı hazırlamak 
olan kurucular cemiyeti se-
çimleri uygundur. Bu anayasa 
özgürlükleri güçlendirmeli ve 
teminat altına almalı, siyasi 
istikrarın temellerini güçlen-
dirmeli ve aynı demokratik 
mekanizmalar sebebiyle uzak-
laştırılan ve zarar gören kesim-
ler lehinde dengeyi sağlamalı-
dır. Allah yardımcımız olsun.   
(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 24 
Nisan 2019) 

B azıları Arap halklarının deği-

şim için kalabalıkları topla-

mayı sürdüreceğini beklemiyordu. 

Libya, Suriye, Yemen ve Mısır’ı 

vuran değişime yönelik endişeler 

bu ülkeler ve toplumlar üzerinde-

ki vahim sonuçlara ve değişimin 

tehlikelerine işaret etmek için ye-

terliydi. Hatta değişime halkların 

iradesine askeri darbe yapmakta 

da dâhil, yeni formüllerle direnme 

çağrıları yapıldı. 

Bu durum halkçı seçeneklerin 

devrimci kalabalıklar nezdinde net 

olduğu anlamına gelmiyor. Hatta 

bazı devrim halleri sürpriz oldu. 

Despot yönetimin kırılganlığı bek-

lenmiyordu. Ancak burada dik-

kat çeken husus, devrimin, birçok 

Arap ülkesinde siyasi rejimi yıkma 

başarısından sonra askerden yeni 

bir yönetim modeli veya demok-

ratik geçiş dönemi oluşturmasını 

istemesiydi. 

Yönetimi eline alan asker ve 

sözgelimi Tunus örneğinde hâkim 

olan uzlaşı, bugün Cezayir’de, Mı-

sır ve Sudan’da yaşananlar, despot 

rejim sonrası dönemde ordunun 

rolü, ülkenin kargaşa ve yıkıma 

düşmesinin engellenmesine dair en 

belirgin tecrübelerdir. 

Değişimci Arap aydını bu du-

rumdan en fazla zarar görendi. Bu 

durum aydınların bakış açısında 

bir nevi narsist ve idealist olduğu 

anlamına gelmez. Zira onca des-

potluk yıllarının ardından devrimci 

değişim zor ve yeni bir döneme ge-

çiş, düşünce ve yönetim araçlarını 

geliştirmeye, kurumların inşasına 

muhtaç. Keza kurbanlar ve kayıp-

lar vermeye de. 

En büyük sorun, kurumların 

inşasında, demokrasinin yerleş-

mesi ve toplumun büyük kayıplar 

vermeden veya yeni çekişmelere 

girmeden demokratik sürece doğru 

geliştirilmesinde saklı. 

Fakat soru şu: Disiplinli ve ba-

rışçıl Sudan ve Cezayir örnekleri 

kamusal alanın ve gösterilerin yö-

netimine açık siyasi dönemin sonu 

mu olacak yoksa protestoların yeni 

bir şeklini mi yaşayacağız? Cevap 

kitlelerin kendi yönetiminin or-

taya çıkması, daha fazla değişim, 

yolsuzluğun sona ermesi ve adalet 

talebi eğilimi sebebiyle halk öfkesi 

dalgasının yakında sona ermeyece-

ği şeklindedir. Bu söylem yönetim-

lerinin saygın yaşam ve iş talepleri-

ni karşılamakta başarısız aldığı bir 

dönem yaşayan gençler için cazip-

tir. Yani Arap Baharı yeni şekliyle 

öncekilerde tekrarlanmayan yeni 

baskıya açık… (Ürdün Düstur ga-

zetesi, 22 Nisan 2019)

Arap Baharı’nda İkinci Baskı: Cezayir ve Sudan
Mühenned MUBİDİN
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A rap Baharı’nın yeni dalga-
sı gelişmeleri, Sudan’da-

ki komplike anlaşmazlıklar, 
Cezayir’de devam eden süreç, 
Hafter’in Libya’da sahadaki iler-
leyişinin başarısızlığıyla birlikte 
daha da karmaşık bir hâl alıyor. 
Üç ülkede de şartlar kısmen de 
olsa istikrara kavuşacak gibi görül-
müyor. Devrimci ve klasik güçler 
arasında açık bir çatışma söz ko-
nusu. Cezayir ve Sudan’da çatışma 
dışarıdaki güçlerden çok rejim içi 
bir mücadele olarak görülüyor. Bu 

doğum sancısının hazmı içinde 
geriye Körfez faktörü kalıyor. Bu 
faktör Birinci Arap Baharı olay-
larında veya   en azından o vakit 
tablonun karışmasında en belirgin 
role sahipti. 

Mısır devrimi ve Libya’daki sa-
vaşta olduğu gibi Körfez eksenleri 
bugün üç ülkedeki olaylarda açık 
şekilde bölünmüş durumda. An-
cak bugün Körfez müdahalesinin 
yapısını belirleyen farklı faktörler 
bulunuyor. Öncelikle Körfez ülke-

leri belirli bir tarafı desteklemiş 
olsalar da  Arap siyasi şartlarının 
çözümsüzlükleri ve peşi sıra ge-
len krizlerle bitkin düşmüş du-
rumda. Karşı devrimlerin başarılı 
olması için çokça yatırım yapan 
Suud- BAE ekseni bugün Yemen 
ve Mısır’da tökezliyor. Libya’da 
Hafter savaşı kazanamadı. Bu 
eksen farklı maceraların sebep 
olduğu kan kaybının sonucu 
ekonomik sorun, Kaşıkçı cina-
yetinin sebep olduğu diplomatik 
kan kaybı yaşıyor. BAE’nin Was-
hington’daki faaliyetleri su yüzü-
ne çıktı. Katar kendisi açısından 
dış politika faaliyetlerinde ve 
özellikle de tepkileri kestirileme-
yen hâlihazırdaki ABD yönetimi, 
önceki Arap Baharı tecrübesi ve 
abluka sebebiyle daha dikkatli 
bir tutum içinde. 

Ayrıca planlar Sudan ve Ce-
zayir’deki kamplar arasında da 
net değil. Sudan’da asker ile olan 
anlaşmazlıklar Suud-BAE ekseni 
açısından desteğin ölçüsünü belir-
lemeyi zorlaştırıyor. Beşir’in ablu-
kaya karşı çıkan, Katar ve Türkiye 
ile uzlaşmacı tutumu bu iki devleti 
geri adım attırmıştı. Buna ilaveten 
saha Araplar açısından -acaba ön-
celik halk hareketini desteklemek 
mi olmalı yoksa devletin istik-
rarına mı destek verilmeli?- so-
rusu bağlamında daha karmaşık 
görülüyor.  Arap dünyası önem-
li başkentlerinde güçlü merkezi 
hükümetlere muhtaç olmaktan 
mustarip… Cezayir’de rejimin ku-
tupları ve özellikle de asker hiçbir 
tarafın dış müdahalesini kabul et-
miyor. Bu da Körfezli tarafları sah-
neden uzak bir mesafede tutuyor. 
Gerçi Suud-BAE ekseni bir şekilde 
Cezayir’e nüfuz etmeye çalışıyor. 
Mısır modeli üzerinden Cezayir 
sahnesini okuma girişimlerine 
rağmen askerin rolü ve hâkim ku-
rumların yapısı noktasındaki açık 
anlaşmazlığın gölgesinde bu mo-
del pek gerçekçi görülmüyor. 

Libya’da çatışmanın çizgileri 
daha belirgin. Bu durum Körfez 
müdahalesini daha açık hâle geti-
riyor. Hafter’in harekete geçtiği ilk 
günden itibaren Suud-BAE ekseni 
gerek sınırsız mali ve askeri gerek-
se de açık medya ve siyasi destekle 
tek seçeceğinin arkasında durdu. 
Bu destek Beyaz Sarayı Hafter’i te-
lefonla arayarak resmi tutumuna 
aykırı davranmasına ikna etme de-
recesine kadar vardı. Abu Dabi ve 
Riyad’daki karar alma organlarının 
zihinlerinde geri dönüşü olan bir 
çizgi görülmüyor. Diğer yandan 
Katar-Türkiye-İtalya’nın ulusla-
rarası olarak tanınmış meşru yö-
netimi destekleme noktasında bir 
belirsizlik söz konusu değil. Fakat 
Hafter’in henüz bir kazanım elde 
edemediği saha gerçek gösterge. 

Körfez ve Yeni Arap Baharı
Macid EL-ENSARİ 

BAE ve Suud destekli karşı 
devrim ekseni bölgedeki 
istikrarsızlık hâli içinde hâlâ 
en önemli faktör ve buna 
karşın Katar’ın temkinli 
yaklaşımı bu eksene kaosu 
yayma noktasında daha 
büyük bir alan açıyor. Gerçi 
hâlihazırdaki Arap şartla-
rı gölgesinde Katar’ın seçe-
nekleri sınırlı ancak burada 
bu üç ülkede yaşananların 
iki eksen arasındaki güç 
dengesinde büyük etkisinin 
olması önemli.



23

 Umran • Mayıs 2019

  ORTADOĞU'DAN

K emal Atatürk’ün 1924 yılında 
İslâm hilafetini kaldırmasından, 

Türk halkına barbar laikliği dayatma-
sından ve kapıları sapkınlığa ve ate-
izme açmasından itibaren İslâm dev-
leti veya İslâm şeriatına davet etmek, 
sahiplerini darağaçlarına götüren bir 
yasak hâline geldi. Hatta askeri darbe 
ezanı tekrar Arapça olarak Türk halkı-
na getirenleri idam etti. 

Bu yüzden İslâm’ın ve imanın 
bekçileri siyasetle ilişkisi olmayan bir 
yol izlediler. Kur’anla ilgili boşlukları 
kapatma ve Allah’a imanın gerçeğinin 
delillerini oluşturma yoluydu bu. Yüz-
de 60 ve 70’den az olmayacak bir halk 
tabanı oluşana kadar İslâmî siyaset 
çağrısını ertelediler. 

Tedrici ve sabırlı çalışma siyase-
tiyle ilgili olarak bu eğilimin öncüsü 
Said Nursi şöyle diyor: “Nasıl ki bir 
ekmeğin vücudu, tarla, harman, de-
ğirmen, fırına terettüp eder. Öyle de, 
tertib-i eşyada bir teennî-i hikmet ve 
tederrüc vardır. Hırs sebebiyle, teennî 
ile hareket edilmediği için, o tertipli 
eşyadaki manevî basamakları müra-
caat etmez; ya atlar, düşer veyahut 
bir basamağı noksan bırakır, maksada 
çıkamaz. İslâmî yönetimi istemek son 
merhalede gerçekleşir. O vakit halkın 
çoğunluğunu temsil eden ve tam bir 
anlayışın inancı ve sonucu olan bu 
yönetimi isteyen bir İslâmî taban olur. 

Kalplerin ıslahı devleti siyasetinin 
ıslahının yoludur. Çünkü Müslüman-
lar için şu zamanda en büyük tehlike 
kalplerin bozulmasıdır. Bu vakitte akıl 
sahibi nuru kullanamaz. Bu yüzden 
ben sahip olduğum güçle nura bağlan-
mak zorundayım. Siyasetin topuzuna 
dikkat etmemek gerekir. Evet, siyase-
tin topuzu kafirin ve mürtedin tecavü-
zünü durdurmak için elzemdir ancak 
bizler sadece iki ele sahibiz. Hatta yüz 
elimiz olsa dahi sadece nur için yeterli 
olurdu. Bizim siyasetin topuzunu tu-
tacak elimiz yok.” 

Said Nursi ıslahta tedrici planı çiz-

di. Allah’a imanı savunarak ve dini ko-

ruyarak Kur’ân hakikatleri hakkında 

bilgi vermeyi kararlaştırdı. Öğrenciler 

bu nur risalelerini bastı ve dağıttı. Si-

yasetin etkilerinden soyutlandığı için 

mahkemeden basılması yönünde ka-

rar alındı. Bu nur risaleleri Türk hal-

kının dini inancını koruyan bir savaş, 

örgütlenme ve siyasetti. 

Yıllar geçtikte işler gelişti ve Said 

Nursi’nin hedeflediği üzere Türkiye’de 

inançlı kitleler çoğunluk oldu. Adeta 

bir İslamcı mesabesindeki Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin kadroları iktida-

ra gelerek İslâm hilafetinin vatanında 

dinsizlerin ve zındıkların bozduğunu 

ıslah ediyorlar. 

Siyaset İslâm’ın tamamı değildir. 

Ayrıca İslâm’a aykırı da değildir. Siya-

set İslâm’ın fürularından biridir. İna-

nılması gereken ana konulardan değil-

dir. Elimizde usuller olmazsa füru da 

olmaz ve bu kuralların kökleri de. 

Bu hayatın kanunlarından biridir. 

Islahatçı akîl adamlar yöntemden asla 

gafil olmamalı. (Arabi21.com, 18 Ni-

san 2019)

Siyasetten Önce Eğitim
Muhammed İMARA 

Hafter’in Trablus’a gir-

mekte başarısız olması 

hâlinde Abu Dabi ve 

Riyad dışında başka des-

tekli bulamayacaktır. Ba-

şarırsa dünya kendisini 

yeni askeri yönetici ola-

rak hızlıca tanıyacaktır. 

Bugün Körfez baş-

kentleri peşi sıra gelen 

krizler ve gelişmelere 

rağmen istikrar ve etki 

etme gücü açısından 

hâlâ en büyük Arap ağır-

lığını temsil ediyor. Bu 

esasında olumlu bir şey 

değil. Zira BAE ve Suud 

destekli karşı devrim 

ekseni bölgedeki istik-

rarsızlık hâli içinde hâlâ 

en önemli faktör ve buna 

karşın Katar’ın temkinli 

yaklaşımı bu eksene ka-

osu yayma noktasında 

daha büyük bir alan açı-

yor. Gerçi hâlihazırdaki 

Arap şartları gölgesinde 

Katar’ın seçenekleri sı-

nırlı ancak burada bu 

üç ülkede yaşananların 

iki eksen arasındaki güç 

dengesinde büyük et-

kisinin olması önemli. 

Hafter’in başarısızlığı 

veya Sudan ve Ceza-

yir’deki gösterilerin sivil 

hükümetler kurma ba-

şarısı hiç kuşkusuz karşı 

devrimleri destekleyen 

bu ekseni zayıflatacak, 

değişim yönündeki halk-

çı talebin çıtasını yüksel-

tecektir. Aksi durum ise 

daha fazla Arap baskısı 

ve karşı devrimin halk-

ların taleplerini boğan 

tutumlarını desteklemek 

anlamına gelecektir. 

(Katar gazetesi Şark, 

22 Nisan 2019)
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  “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ” PROJESİ

B atı’nın “Kin-
sey raporları” 

sonrasında aile ile 

ilgili benimseyip 

uygulamaya koy-

duğu politikalar, 

kendi toplumsal 

yapısını altüst et-

miş/etmekte ve 

bunalım toplumu 

meydana getirmiş-

tir/getirmektedir. 

Batı dünyası, kendi neslini kendine yabancılaştı-

rıp bunalıma sürüklerken; tüm dünyayı da aynı 

maceraya sürüklemek istemektedir. Bunun için 

son derece masumane ve cazip gözüken ve fakat 

arka planında insan neslinin ifsadı ve helakini sağ-

layacak olan projeler, BM üzerinden tüm dünyada 

uygulanmak üzere servis edilmektedir. 

Bu tehlikeyi en rahat görebilme imkân ve ba-

siretine sahip olan Türkiye de şimdilik ne yazık 

ki bu kervana katılmıştır. Bizim toplumsal yapı-

mızla, kültür ve medeniyet değerlerimizle uyuş-

mayan, hatta çatışan “toplumsal cinsiyet eşitliği” 

kavramı ve buna dayalı politikalar, uygulamaya 

sokulmuş ve uygulamaya girdiği andan itibaren 

toplumsal yapıda 

derin yaralar açmış 

ve açmaya devam 

etmektedir. 

Robot tekno-

lojisinin ve yapay 

zekânın çok ileri 

bir aşamaya gel-

diği son yıllarda, 

bir merkezden 

“seçkinler”/“elitler”/“üstün ırk”/”insanüstü var-

lıklar” ve “atıklar/ıskartalar” kavramlarının sü-

rekli servis edilmesi, arzu ettikleri dünyayı inşa 

etmek için yürüttükleri bir sosyolojik savaşın psi-

kolojik savaş boyutudur. Aynı bağlamda GDO’lu 

ürünlerin, hibrit tohumculuğun yaygınlaştırılma-

sının, 2000 yılından itibaren “küresel bir savaşın 

kaçınılmazlığını” ifade eden “özel raporların” ve 

“videoların” servis edilmesinin, 2009 yılından 

itibaren “3. Dünya Savaşının başladığına” ilişkin 

açıklamalar yapılmasının ve “dünya nüfusunun 

500 milyonun altında tutulmasına” ilişkin beyan-

ların ve yazıların özel bir amacı olmalıdır.

Başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman dünya, toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramsallaştırılmasında geçen “eşitlik” kelimesinin 
muhtevasının sebebiyet verdiği “çarpma etkisinden” dolayı, projenin arka 
planına ve yol boyu sisteme eklenen kavramlara ve kavramlara yüklenen 
anlamlara bakmaları ve tartışmaları gerekmektedir. Bu çalışma yapılırsa, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramsallaştırılması üzerinden ailenin hedef 
alındığı, çocuksuz aile, ailesiz toplum ve kimliksiz, bireyselleştirilerek 
sürüleştirilmiş bir dünya insanlığı inşa edilmek istendiği görülebilecektir. 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Projesi
“Dünya Nüfusunun 500 Milyonun Altında 
Tutulması” Projesinin Bir Alt Projesidir

Burhanettin CAN
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Bu amacın, Siyonizm’in/İlluminati’nin, PNAC 
projesinin hedef ve amaçları ile uyumlu olma-
sı tesadüf müdür? GDO’lu ürünler projesinin ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim proje-
lerinin Rockefeller tarafından finanse edilmesi bir 
tesadüf müdür?

Geçen yazıda “nötr cinsiyet hareketi” strateji-
sinde üç önemli aşamaya dikkat çekilmiştir. Sa-
vaşın üçüncü aşaması, tüm dinlerin, kültür ve 
medeniyetlerin tasfiye edilerek toplumların sürü-
leştirilmesi, dünya nüfusunun azaltılması ve yığın 
haline getirilmesidir.

Bu yazıda, savaşın üçüncü aşaması ile ilgili ço-
cuksuz aile modelleri ve ai-
lesiz kitle modeli ve bunların 
dünyanın nüfusunun azal-
tılma projeleri ile ilişkisi ele 
alınıp değerlendirilecektir. 

“Dünya Nüfusunu 500 Milyonun 
Altında Tutmak”

Aralarında ihtilaf olmuş 
olmasına rağmen (Neocon-
Siyonist İttifakı ile Ameri-
kan Milliyetçileri arasında) 
Şer İttifakı (ABD-Siyonizm-
İngiltere-İsrail), uzun za-
mandan beri, tek merkezli 
küresel bir yönetim modelinin inşası ve hayata 
geçirilmesi stratejisi üzerinde çalışmaktadır. 2001 
yılında ABD’de New York’taki İkiz Kuleler’in ABD 
derin devleti tarafından vurulması ile proje fiilen 
uygulamaya sokulmuştur. Dönemin ABD başkanı 
Bush, “100 yıl sürecek Haçlı seferlerinin başlatıl-
dığını” ilan etmiş ve “Müslümanların Amerikan 
yaşam tarzına karşı olduğunu” özel olarak belirt-
miştir. Huntington’un medeniyetler çatışması te-
zinde, askeri ve ekonomik olarak Çin’in, değerler 
sistemi ve yaşam tarzı olarak da İslam’ın düşman 
olduğu ve her ikisi ile de ABD’nin hesaplaşmak 
zorunda kalacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Son yıllarda yoğunlaştırılan “seçkinler”/”elitl
er”/“insanüstü ırk”/“süper insanlar” edebiyatı ve 
“dünya nüfusunun fazlalığı”, “atıklar sorunu”, 
“gereksizler”, “robotların hayatın her alanına gir-
diği ve girmesi gerektiği” tarzında yapılan psikolo-
jik harekât, insanlığı bir şeye hazırlama amaçlıdır. 

İsrailli Eşcinsel Prof. Yuval Noah Harari başta 
olmak üzere bazı yazar, akademisyenler yazdığı 

makale ve kitaplarda “seçkinler”, “elitler” ve “sü-

per insanlar” tabirini sık sık kullanarak bir zihin-

sel alt yapı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Harari, 

Homo Sapiens, Deus ve 21. Yüzyılda 21 Ders adlı 

kitaplarında değişik vesilelerle böyle bir zümre-

den bahsetmektedir: 

“…İnsan Hakları ya da İnsan Eşitliği, en güç-

lü insanları hadım ederek süper insanların geliş-

mesinin önüne geçilebilir, hatta bunlarla Homo 

Sapiens’in bozulmasına ve soyunun tükenmesine 

bile neden olabiliriz.” 

…Eğer seçkin bir millet insanlığın gelişimine 

devamlı ön ayak oluyorsa onu, insan türünün 

evrimine bir katkı sağla-

mayan diğerlerinden üstün 

tutmalıyız.” 

…Nasıl ki Homo Sapi-

ens (bugünün insanı) may-

munlara ya da neanderthale 

“ne istersin” diye sormamış-

sa, geleceğin süper insanı 

“Homo Deus” da bugü-

nün insanı Homo Sapiens’e 

kanunları yaparken, “Ne 

düşünüyorsun, ne ister-

sin?” diye sormayacak.”1 

Stephen Hawking de, 

2018 yılında yazdığı kitapta “insanüstü bir ırktan” 

ve bunun “insanlığın sonunu getirmesinden” bah-

setmektedir: “Zenginlerin, çocuklarının DNA’ları 

üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insa-

nüstü ırk, insanlığın sonunu getirecek.”2

Dünya nüfusunun fazla olduğunun bu kesim-

ler tarafından yüksek sesle seslendirilmesi, bazı 

projelerin bu amaçla üretilip servis edildiği anla-

mına gelmektedir. Bu kesimler tarafından dünya 

1 Noah Harari, Homo Deus, s.53, 266, 239, 364; http://www.
diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-
yeni-bir-sinif-doguyor/

2 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018 http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15064/ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-
toplum-projesi-2-insansiz-bir-gelecek.html “Ailesiz Toplum 
3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-
h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3-http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-
sonras.html; “Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-
bi-acayip-aileler.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-45833711

Kendilerine “küresel elitler”, 
“seçkinler”, “insanüstü ırk” 
adını veren grup, “nüfusun 
azaltılması” için dünya çapın-
da bir operasyon başlatmış-
tır. Operasyonun muhtevasını 
değişik zamanlarda yaptıkları 
açıklama ve uygulamalardan 
belirlemek mümkündür.
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nüfusunun fazlalığı üzerinde yoğun bir şekilde 

durulmasının özel bir anlamı ve amacı olmalıdır.

Bugün dünya nüfusu 7,5 milyar civarında 

olup 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 194 ülke içinde dünyanın en ka-

labalık ülkeleri sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, 

Hindistan, ABD, Endonezya ve Venezuela. Öngö-

rülen, Hindistan’ın nüfusunun Çin’i geçeceği ve 

en hızlı nüfus artışının ise Afrika’da yaşanacağıdır. 

Nüfus artış hızı, AB ülkelerinde 1,6, Afrika’da 4,8 

(Nijerya’da 7,6). Dünya nüfusu yılda yaklaşık 65-

70 milyon artmaktadır.3 

“Seçkinler(!)” diye tabir edilen bu kesim, 

kendisinin “efendi”, geri kalanlarının ise “kimlik-

siz köle” olduğu bir dünya (Yeni Dünya Düzeni) 

tasavvur etmektedir. O nedenle mevcut dünya 

nüfusunun fazla olduğunu ileri sürerek “dünya 

nüfusunu 500 milyon civarına” indirilmesi gerek-

tiğini ileri sürmektedirler.

ABD’nin Georgia eyaletinde Elbert kasabasın-

da, “Yeni Dünya Düzeni İçin 10 Emir”in yer al-

dığı ve “dünya nüfusunun 500 milyona indirilme-

si” gerektiğinin belirtildiği “Georgia Rehber Taşı 

Anıtı’nın varlığı bu açıdan dikkat çekicidir. Yapı-

mına 1979 yılında başlanan anıt, 1980 yılında ta-

mamlanmıştır (Şekil-1). Anıt üzerinde yer alan ve 

8 farklı dilde yazılan “Yeni Dünya Düzeni İçin 10 

Emir” aşağıda verilmiştir.4

• İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak

500.000.000’un altında tut.

3 Dilipak, A. “İdeal Dünya Nüfusu Ne Olmalı?” https://www.
yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/ideal-dunya-
nufusu-ne-olmali-20606.html.

4 https://www.webtekno.com/uzerinde-insan-nufusunu-500-
milyona-indirin-yazili-korkunc-anit-h36928.html; Ayrıca 
bak: http://www.gizemligercekler.com/dunya-nufusunu-
500-milyonun-altinda-tut/;  Gizemligercekler.Com · 21 Mart
2017. “İşte 10 proje ile dünya nüfusunu azaltma planları!”
https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-10-proje-ile-dunya-
nufusunu-azaltma-planlari-366434.html; Ayrıca bak, Dünya
nüfusu 500 milyona insin diyen anıt hakkında, Wired_
May_2009_Georgia_Guidestones.pdf.

• Farklılıkların ve uygunluğun gelişiminin ço-
ğaltılmasını bilgece idare et.

• İnsanlığı, yaşayan yeni bir dil ile birleştir.
• Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet.
• İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve hakkani-

yetli mahkemeler ile koru.
• Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahke-

meye bağla.
• Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden

kaçın.
• Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele.
• Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk

kurma arayışını takdir et.
• Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak,

doğaya yer bırak.»

Anıt’ın üzerinde, tarihten genetiğe, sosyal bi-
limden fiziğe kadar birçok bilgi var. Anıt kendi-
sini Robert C. Christian olarak tanıtan bir şahıs 
tarafından yaptırılmıştır. Georgia eyaletinde Elbert 
kentindeki Elberton Granite Finishing adlı şirkete 
gelen bu şahıs, “Ben küçük bir grup Amerikalının 
adına burada, hem saat, hem takvim hem de rehber 
olacak bir granit anıt siparişi vermek istiyorum.” 
diyerek hiç pazarlık yapmadan, verilen fiyata razı 
gelerek anıtın yapımını sipariş vermiştir.5

Şekil-1: “Georgia Rehber Taşı Anıtı”6

5 https://www.webtekno.com/uzerinde-insan-nufusunu-500-
milyona-indirin-yazili-korkunc-anit-h36928.html; Ayrıca 
bak: http://www.gizemligercekler.com/dunya-nufusunu-
500-milyonun-altinda-tut/;  Gizemligercekler.Com · 21 Mart
2017. “İşte 10 proje ile dünya nüfusunu azaltma planları!”
https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-10-proje-ile-dunya-
nufusunu-azaltma-planlari-366434.html; Ayrıca bak, Dünya
nüfusu 500 milyona insin diyen anıt hakkında, Wired_
May_2009_Georgia_Guidestones.pdf.

6 https://www.webtekno.com/uzerinde-insan-nufusunu-500-
milyona-indirin-yazili-korkunc-anit-h36928.html; Ayrıca 
bak: http://www.gizemligercekler.com/dunya-nufusunu-
500-milyonun-altinda-tut/;  Gizemligercekler.Com · 21 Mart
2017.

Ve unutmayın! “Zehiri altın tas içinde 
sundular, balı da ona suç ortağı etti-
ler.” (Celaleddin-i Rumi) O nedenle, 2011 
İstanbul Sözleşmesi feshedilmeli ve Aileyi 
Koruma Yasası kendi inanç sistemimize, 
kültür ve medeniyet kodlarımıza göre 
yeniden hazırlanmalıdır.
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“...Küçük bir grup Amerikalı” tabiri ile kim 
kastedilmektedir ve amacı nedir? Dünya nüfusu-
nu 500 milyonun altına indirmek istemelerinin 
sebebi nedir? Sorulması gereken en önemli soru; 
“Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirmek 
için öngördükleri strateji ve politikalar nelerdir, 
sorusudur.

“Georgia Rehber Taşı Anıtı”nı yaptıran “Küçük 
bir grup Amerikalının” kim olduğunu bilmiyoruz; 
ancak anıtta yer alan “dünya nüfusunun 500 mil-
yon civarına indirilmesi” ile ilgili çalışma yapanla-
rı, değişik zamanlarda yapmış oldukları açıklama-
lardan tahmin etmek zor olmasa gerekir. 

Bill Gates’in bir konferanstaki konuşmasın-
da; “Dünya’da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 
9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı 
ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz.” 
demekle, adeta “Küçük bir grup Amerikalının” 
içinde yer almış olduğunu ifade etmiştir.7 

Rockefeller ile yapılan bir röportajda, “Siste-
min işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiya-
cımız var. Gerisi fazlalık.” demiş olması, öngö-
rülen “Yeni Dünya Düzeni” için dünya nüfusu 
bakımından özel bir planlama yapıldığına işaret 
etmektedir.

İsrailli eşcinsel Harari, bu konuda “süper seç-
kinler” ve “gereksizler” tanımlaması yaparak “ge-
reksizlerin”, “bütün acımazlığına rağmen” tasfiye 
edilebileceklerini açık bir şekilde ifade etmekten 
çekinmemektedir:8

“…21. yüzyılda ilerlemenin trenine yetişenler, 
yaratmanın ve yürütmenin ilahi kudretine ererler-
ken, geride kalanlar yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıyalar... Yeni Dünya, “süper seçkinler” ve “ge-
reksizler” arasında bir dünya olabilir.” 

“…Askeri ve ekonomik olarak vazgeçilmez 
olan yoksullar yerine kendi çıkarları için hareket 
eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf 
insanları taşıyan vagonları (her ne kadar acımasız 
olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece bi-
rinci sınıfla geleceğe doğru ilerlemek istiyorlar…”

“…İnsanın şuur ve bilinç sahibi olmasının 
avantaj olduğunu ve bu yüzden şuursuz, duygu-
suz robotların onların yerlerini alamayacaklarını 

7 edebiyatgazetesi / Kritik Eşik   (2010); Daniel 
Taylor, ”Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global 
Population Reduction”

8 Noah Harari, Homo Deus, s.53, 266, 239, 364; http://www.
diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-
yeni-bir-sinif-doguyor/

düşünenler için geleceğin dünyası bir hayal kırık-
lığına gebe: 

Atlar, öyle ya da böyle bir bilinç sahibiydiler; 
sahiplerini tanırlar, evlerini kendileri bulurlar, 
kızgınlık veya keyiflerini belli ederler, sıcaklık ve 
sevgi gösterirlerdi. 

Ama biz arabaları tercih ettik. Çünkü arabalar, 
daha çok yükü, daha uzun mesafelere taşıyorlar-
dı. İşte sıradan insanlar da robot-insanların bece-
rileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve egemenler; 
atları attıkları gibi gereksiz insanları da bir kenara 
atacaklar.”9

Benzer düşünceler, Zygmunt Bauman tarafın-
dan da seslendirilmektedir: “Dünya, ıskarta insan 
(işsiz), tüketilmiş mal ve eşyanın çöpleri ile doldu. 
Modernite için, bir varlık olan insanın ıskartaya 
(çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi 
aynıdır. Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp mu-
azzam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp alan-
ları ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar gide-
rek azalmakta. Bundan sonra gündemimiz, atık 
insanların ve insani atıkların tasfiyesidir.”10

Rockefeller, Gates ve Kissenger’in 
Dünya Nüfusunun Kontrolü İçin 

Geliştirdikleri Özel Projeler

Kendilerine “küresel elitler”, “seçkinler”, “in-
sanüstü ırk” adını veren grup, “nüfusun azaltılma-
sı” için dünya çapında bir operasyon başlatmıştır. 
Operasyonun muhtevasını değişik zamanlarda 
yaptıkları açıklama ve uygulamalardan belirlemek 
mümkündür. Operasyon için geliştirdikleri proje-
leri, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:11 
• Kısırlaştırıcı ve Hastalık Yapıcı Aşılar,
• Kürtaj, 
• Gıda Yasası (The Codex Alımentarıus, 

1963) ve Genetiği Değiştirilmiş Temel Besin 
Maddeleri-GDO),

• Kıtlık Paktı (Pacte De Famıne),

9 Noah Harari, Homo Deus, s.53, 266, 239, 364; http://www.
diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-
yeni-bir-sinif-doguyor/

10 Zygmunt Baumann, Iskarta Hayatlar, Modernite ve Safraları;  
http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/iskarta-zamanlar-
iskarta-hayatlar-40962170

11 edebiyatgazetesi / Kritik Eşik   (2010); Daniel 
Taylor, ”Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global 
Population Reduction” Soner Yalçın, “Yeşil devrim”; Sözcü, 
12.11.14; syalcin@sozcu.com.tr; https://www.sozcu.com.
tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/yesil-devrim-645286/ http://
www.cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/
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• İnsan Genom Projesi (Öjeni Programı: “kötü
genlerin” belirlenmesi ve özel ilaçlar, biyolojik
silahlar ve hastalıklar yoluyla yok edilmesi),

• Nüfus Fazlalığının Küresel Isınmaya Sebebiyet
Verdiği Projesi,

• Salgın Hastalıklar (Pandemiler) Meydana Ge-
tirmek (İspanyol gribi, domuz gribi, Ebola gibi
tüm salgınlar),

• Uyuşturucuların Yaygınlaştırılması ve Ölüm-
cül Boyuta Taşınması,

• 3. Dünya Savaşının Çıkarılması ya da Yerel Sa-
vaşların Tüm Dünyaya Yaygınlaştırılması, Kao-
sun Sürekli Kılınması,

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Projesi/
Çocuksuz Aile Modelleri(!), “Ailesiz Toplum”:
Queer teorisinin uygulanması.

Gavı Allıance (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) 
2000 yılında Gates Vakfı’nın yardımıyla kurulmuş 
olup amacı, aşı üretip üçüncü dünyanın hepsini 
aşılamaktır. 2000 yılında Sr. William H. Gates; 
“Rockefeller Vakfı’ndan aldığımız ilhamla vak-
fımız, bir GAVI enstrümanı olan Çocuk Aşıları 
Global Bütçesine 750 milyon dolarlık katkıyı ta-
ahhüt ederek GAVI’yi başlatmıştır.” demiş ve Ga-
tes ailesi sürekli olarak Rockefeller ailesini övüp 
durmuştur. GAVI’nin önemli finansörlerinden biri 
Rockefeller’dir.12

GAVI’nin ortaklarından olan; Dünya Sağlık 
Örgütü ve Birleşmiş Milletler Popülasyon Bütçe-
si, Dünya Bankası’yla 1970’lerde  “Üreme Düzen-
lemesi Aşıları İş Birliği” adı altında bir araya gelip 
“kısırlık aşısı üretimini” koordine etmişlerdir. Bu 
grup, sperm ve yumurta engelleyici aşılar üzerin-
de çalışmış ve bir anti-hCG aşısı üretmekte ba-
şarılı olmuştur. Tetanoz aşısıyla hCG’nin insana 
taşınması sonucu, kadınlar kısırlaştırılmış ve ha-
mile kadınların çocuğunu düşürmesi sağlanmıştır. 
Kısırlık aşılarının başarıyla gerçekleştirilmesinden 
sonra, hCG aşıları birçok üçüncü dünya ülkesin-
de kullanılmıştır.13 

10 Aralık 1974’te ABD Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger başkanlığında toplanan ABD Ulusal Gü-
venlik Kurulu tarafından, “Dünya Nüfus Artışının 

12 edebiyatgazetesi / Kritik Eşik   (2010); Daniel 
Taylor, ”Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global 
Population Reduction”

13 edebiyatgazetesi / Kritik Eşik   (2010); Daniel 
Taylor, ”Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global 
Population Reduction”

ABD’nin Güvenliği ve Denizaşırı Çıkarlarına Et-
kisi” konusu”nu merkeze alan 123 sayfalık “Ulu-
sal Güvenlik Araştırması Raporu 200” (“NSSM 
200”)  hazırlanmış ve rapor Kissinger tarafından 
ABD Başkanı G. Ford’a sunulmuştur. Sunumda 
Kissenger’in; “Petrolü kontrol edersen ulusları, 
yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol eder-
sin!” demiş olması, insan neslinin geleceği açısın-
dan özellikle değerlendirilmesi gerekir. Nitekim 
BM’nin Roma’da düzenlediği dünya gıda konfe-
ransına ABD Tarım Bakanı Earl Lauer Butz’un ya-
nında, Dışişleri Bakanı Kissinger de katılıp bir 
konuşma yapmıştır. Toplantıda gıdanın bir silah 
olarak kullanılması gerektiğini söylemekten çe-
kinmemiştir : “İnsanların size güvenip dayan-
malarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde 
sizinle iş birliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, 
onları gıdaya bağımlı hale getirmek mükemmel 
bir yöntemdir.”14

İlginçtir ki Kissenger’in arkasında Rockefeller 
ailesi var ve  ”NSSM 200” adlı rapor Rockefeller 
ailesinin isteğiyle hazırlanmıştır. Rapor çıktıktan 
sonra Rockefeller ailesi, “gıda savaşları” için to-
humculuğa el atmış ve geleneksel tohum yerine 
“verimli tohum”, “ari tohum ırkı”nı ürettikleri 
kampanyasını başlatmışlardır. Geliştirilen tohum 
tek üretimlik F1-hibrit (buğday ve mısır) tohumu 
olmuştur. Kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sayesin-
de üretim artışı 3 kat olmuş ve üretim rekoru kı-
rılmıştır. Bunun üzerine  hibrit tohumlar, kimya-
sal gübreler ve zirai ilaçlar dünyanın her tarafına 
satılmaya başlanmıştır. Böylece tohum köylünün 
elinden alınıp şirketlere verilmiştir. Ancak üretimi 
artıracak denen hibrit tohumlar, toprağı zamanla 
öldüren sentetik kimyasal gübreler ve bitki hasta-
lıklarına karşı kullanılan zehirler, yalnızca topra-
ğı değil insanı da hasta etmiştir. Başlatılan küresel 
gıda kontrol süreci, daha sonra en tehlikeli boyuta 
taşınmış ve “kalıtım devrimi” gerçekleştirilmiştir. 
Rockefeller, Harvard Üniversitesi’nde “Genetiği 

14 Soner Yalçın, “Yeşil devrim”; Sözcü, 12.11.14; syalcin@
sozcu.com.tr; https://www.sozcu.com.tr/2014/yazarlar/
soner-yalcin/yesil-devrim-645286/

Bill Gates David Rockefeller Henry Kissinger
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Değiştirilmiş Organizmalar” (GDO) araştırması-
nı gerçekleştirmiş; gıdaların genetiği ile oynanmış-
tır. Buna da “Yeşil Devrim” adını vermişlerdir.15 

Eşcinselliğin/Farklı Cinsel Yönelimlerin 
Meşrulaştırılması ve Rockefeller

Geçen yazıda ABD’nin ceza, sağlık ve yaşam tar-
zını köklü bir şekilde etkileyen Kinsey raporlarını 
belli boyutları ile ele alıp değerlendirdik. Pedofili, 
zoolog Kinsey’in16 iki araştırmasının da bilimsel-
lik adına yapılmış “en büyük sahtekârlıklardan” 
biri olduğuna dikkat çekmiştik. Burada bu araştır-
manın, “Dünya nüfusunun 500 milyonun altında 
tutulması” ile ilgisini ve pedofili, zoolog Kinsey’i 
finanse eden ve koruyan gücün kim olduğunu or-
taya koymaya çalışacağız. 

Kinsey raporu ile ilgili tartışmalarda gözden 
ısrarla kaçırılmaya çalışılan konu, pedofili, zoo-
log Kinsey’in Rockefeller Vakfı tarafından finan-
se edilmiş olmasıdır. Oysa Rockefeller Vakfı’ndan 
Alan Greg, pedofili, zoolog Kinsey’in 1948’de 
yayınlanan raporuna önsöz yazmış ve yazdığı ön-
sözde, “Kinsey’in bulgularının bir bilim adamının 
bakış açısını yansıttığını; Ahlaki değerlerden ve o 
günlerde paylaşılan önyargı ve tabulardan bağım-
sız olarak ortaya koyduğunu” belirtmiştir.17 Buna 
rağmen Kinsey’in sahtekârlığı ile Rockefeller Vakfı 
arasında herhangi bir ilişki kurulmamış, Vakıf sü-
reçte gözlerden ırak tutulmuştur. “Sen Fernando 
Vadisi’nde dünya porno pazarının kurulmasına ve 
bunların basın ve sinema yoluyla toplumlara ya-
yılmasına da öncülük etmiş olan Rockefeller Vak-
fı”, pedofili, zoolog Kinsey’in her iki araştırmasını 
da finanse etmiştir. Rockefeller tarafından finanse 
edilmiş olan Kinsey, toplam 1.750.000 dolar para 
almıştır. Ayrıca Rockefeller Vakfı, raporun bulgu-
larının sansasyonel bir şekilde halka duyurulması 
konusunda da etkili olmuş, basının konuyu man-
şetlerine taşımasını sağlamıştır.18

Rockefeller niçin bu araştırmayı finanse etmiş-
tir? (Bu konu daha sonra ki yazılarda daha geniş 

15 Soner Yalçın, “Yeşil devrim”; Sözcü, 12.11.14; syalcin@
sozcu.com.tr;
https://www.sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/
yesil-devrim-645286/

16 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212. http://www.
cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/

17 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212. http://www.
cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/

18 http://www.cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/

bir şekilde ele alınacaktır.) Bu sorunun cevabını, 
raporda değil, raporun yayınlanmasından sonra 
Amerika ve dünyada yaşanan sağlık, hukuk, sos-
yal ve siyasal alanlardaki gelişmelerde bulabiliriz. 
Kinsey’in raporu ile ilgili yapılan sahtekârlık suç-
lamalarını ve cezalandırılması için hukuka yapı-
lan başvuruların dikkate alınmasını engelleyen 
bir gücün varlığı göz önüne alındığında pedofili, 
zoolog Kinsey’in, daha önceden öngörülüp karar 
verilmiş bir resmî inşa etme görevi ile görevlen-
dirildiği anlaşılmaktadır. Raporunda ortaya koy-
duğu resim, görüşmelerden elde edilen verilerin 
oluşturduğu bir resim olmayıp; o resmî elde ede-
bilmek, oluşturabilmek için gerekli olan özel veri-
leri toplamış, kurgulamış ve veriler üzerinde özel 
olarak oynamıştır.19 

Rockefeller’in desteği ile raporlar gerekli etki-
yi meydana getirmiş, “Amerikan yaşam tarzının”, 
“Amerikan hukuk sisteminin”, “sağlık sisteminin” 
değişmesine ve “suçun normalleştirilmesine” se-
bebiyet vermiştir.20 “Nötr Cinsiyet Hareketi’nin” 
ortaya çıkması için gerekli alt yapıyı hazırlamıştır.

Çocuksuz Aile Modeli/“Alternatif Aile Modelleri”/ 
“Farklı Partnerler”/“Nötr Cinsiyet Hareketi”

“Nötr Cinsiyet Hareketi”nin insanlığa sunduğu 
farklı “cinsel yönelim”, “farklı partner” veya “farklı 
aile modelleri”, Şekil-2’de özetlenmiştir.  

Şekil 2’de görülen cinsel yönelimlerin hiçbiri-
si, bizim kültür ve medeniyet kodlarımıza ve de-
ğerlerimize göre meşru, ahlakı ve helal değildir; 
aile olarak da kabul edilmemektedir. Bunların bir 
yaşam tarzı haline getirilmesi, Allah’ın lanetine, 
gazabına ve cezalandırmasına sebebiyet verecek 
bir sapkınlık halidir (7/80-84; 11/77-83; 26/165-
174; 27/54-58; 29/28-35; 51/31-37; 70/29-31): 
“Resûlüllah (s.): “Ümmetim için en ziyade korktu-
ğum şey Lut kavminin amelidir.”21 Resûlüllah (s.): 
“Âmâyı yoldan men eden melundur. Bir hayvana 
temasta bulunan melundur. Lut kavminin iğrenç 
fiilini işleyen melundur.”22

Ancak burada üzerinde duracağımız konu bu 
değildir. Üzerinde duracağımız konu, önerilen bu 
farklı “cinsel yönelim”/“partner” ya da “farklı aile 

19 https://stopthekinseyinstitute.org/more/a-child-victim/

20 http://www.cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/ Mücahit 
Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar Yayınları, 
İstanbul, 5. Baskı, 2018.

21 Tirmizî, Hudud 24, (1457); İbnu Mâce, Hudud 12, (2563).

22 Müslim, Edahi 43, (1978); Nesâî, Dahaya 34, (7, 232).
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modellerinin” hiçbirinde çocuğun olamayacağıdır. 
“Çocuksuz aile” modeli önerilmesinde gaye nedir? 
“Çocuksuz aile” modeli, kimin projesidir? “Dünya 
nüfusunun 500 milyonun altına çekilmesi” küre-
sel projesi ile bir ilgisi var mıdır? Pedofili, zoolog 
Kinsey’i destekleyenlerin kimliğine ve yaptıkları-
na baktığımız zaman; kendilerine “seçkinler/elit-
ler”, “insanüstü ırk” diyen bu sınıf, kendilerinin 
dışında olan kesimi “atık”/“ıskarta”/“gereksizler” 
olarak görmekte ve nesillerinin tüketilmesini veya 
toplam nüfuslarının “500 milyonun altına çekil-
mesini” istemektedirler. Bu yaklaşımın doğal so-
nucu “seçkinler/elitler” dışındaki sınıf için aile is-
tenmemektedir. Bu yaklaşım, Siyonist ve kapitalist 
mantığın ürünüdür. Wendy Brown’un Soykütük 
Teorisi ile ilgili (“Soykütüğün baş dönmesi”) ifa-
de ettikleri bu tezin doğruluğunu göstermektedir: 
“Evrime göre, insan maymunluktan iki ayak üs-
tünde durmaya başladığı neandertal döneme geç-
tiğinde ne Tanrı’yı biliyordu, ne ahlakı, ne edebi, 
ne paylaşmayı, ne haramı, ne helali, ne nikâhı ne 
de diğer erdemleri. Tarih içinde ihtiyaç duydukça 
siyaseten keşifler yaptı ve bunları üretti. Ürettikle-
rinden en büyük ve tehlikeli olanı Tanrı’ydı. Tanrı 
ve diğer değerler (ahlak, namus, şeref, merhamet, 
doğruluk, paylaşım, aile vs.) sanıdır, uydurmadır, 
uydurulmuşlardır. 

Bu sanılar “kazancınızı fakirlerle paylaşın” di-
yerek sermayenin birikmemesine, “doğruluk dü-
rüstlük” diyerek kişisel gelişimin engellenmesine, 
“ahlak, namus, şeref” diyerek pazarların gelişme-
mesine, “ibadet” diyerek zaman israfına, “zulüm 
etmeyin, öldürmeyin” diyerek milyonlarca miski-
nin korunmasına sebep oluyordu. Yani Tanrı in-
sanın paçalarından tutup onun ilerlemesini, güç 
elde etmesini engelleyen bir sanıydı. 

İnsanın ilerlemesi ve yeryüzüne hâkim olma-
sını sağlayan aç gözlülüğü, hırsı, tamahkârlığı, 

tecavüzkâr oluşu, sınır tanımaz hadsizliği, bencil-
liği, zalimliğiydi. 

Modern keşiflerin ve büyük sanayi-
leri kuran sermayenin temeli korsanlık, 
sömürü, hırsızlık, gasp, talan ve yağma ile biriken 
servetlerdi. Bunlar Tanrı’nın tavsiyelerini dinleye-
rek yapılamazdı. Biz Tanrı’ya karşı sorumluluk-
larımızı reddederek 200 yıldır dünyanın efendisi 
olduk. Ancak bu efendilik uzun süre gitmeyecek. 
Çünkü Tanrı’yı reddetmek bizi amaç boşluğuna 
düşürdü. Bu nihilizmdi. Kişinin, “yaşamın anlam-
sız” olduğunu düşündüğü ilk nihilizm döneminin 
ardından nihilizmin yıkıcı dönemi gelecek; o dö-
nem de “karşıdakinin yaşamasının anlamsızlığı” 
dönemi olacak ve bu korkunç bir boğuşma ile 
neticelenecek. 

Bu aşamadan sonra, hâlâ dünyanın patronu ol-
mak için Tanrı’yı ve Ona karşı sorumluluklarımızı 
reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra Tanrı’dan 
geriye kalan hayaleti/hortlağı da yok etmeliyiz. 
Vurmamız gereken hedef, ahlaktır. Soykütüğümü-
ze dönmeli, kılavuzluğumuzu neanderthal insana 
yaptırmalıyız. Ne zaman şüpheye düşsek ona dö-
nüp bakmalı, onda olmayana düşman olmalıyız.

“…Bu zorunlu ilişkinin sonuna geldik; zengin-
lerin, çalıştırmak ya da savaştırmak için fakirlere ih-
tiyacı yok. Artık onların yapay zekâlı robotları var.” 23

Robot teknolojisinin gelişmesi ile fazla insana ih-
tiyaç duymayacak olanlar, kendi nesillerinin dı-
şındaki nesilleri azaltmak, hatta yok etmek için 
yeni teoriler inşa ederek dünyayı yönetmek isti-
yorlar. Harari ile Davos’ta Dünya Ekonomik Fo-
rumunda yapılan röportajda24, Moderatör Julian 
Ted’in Harari’ye sorduğu; “Bugün sizinle burada 
türümüz ve gelecek yaşamı hakkında konuşmak 
istiyorum… Bir ya da iki yüzyıl içinde dünya 
bizlerden farklı hareket eden varlıklar tarafından 

23 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018 http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15064/ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-
toplum-projesi-2-insansiz-bir-gelecek.html “Ailesiz Toplum 
3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-
h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3-http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-
sonras.html; “Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-
bi-acayip-aileler.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-45833711 Ufuk Coşkun, “Ailesiz Toplum Projesi”, 
18 Ekim 2018, https://www.milatgazetesi.com/ufuk-cos-
kun/ailesiz-toplum-projesi/haber-182566; Wendy Brown, 
Tarihten Çıkan Siyaset; Alıntı 2 Nolu Kaynaktan.

24 Yuval Noah Hararı, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, çev. 
Ertuğrul Genç, Kollektif Kitap, İstanbul, 2018.

Şekil-2: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesine Göre 

“Alternatif Aile Modelleri”(!)
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yönetiliyor olacak. Gelecek nesille bizler bedenler, 
beyinler ve zihinlerin tasarımını öğreniyor olaca-
ğız. Şimdi gezegenin yöneticileri tam olarak na-
sıl olacaklar?” sorusuna Harari’nin verdiği cevap 
bunu göstermektedir: “Buna “veri”ye sahip olanlar 
karar verecek. Veriyi kontrol eden sadece insanlı-
ğın değil yaşamın kendisinin de geleceğini kontrol 
edecek. Çünkü bugün veri dünyadaki en önemli 
servet… Şimdi “veri” en önemli servet olarak ma-
kinelerin yerine geçiyor. Bilgi teknolojisi devrimi, 
biyoteknoloji devrimi ile birleştiğinde elde ettiği-
niz şey, insanlığı hackleme yeteneği olacak. İnfo 
teknoloji ve biyoteknolojinin birleşmesi ile ilgili 
en önemli buluş, beyindeki ve vücuttaki biyokim-
yasal süreçleri bir bilgisayarın saklayabileceği ve 
analiz edebileceği elektronik sinyalleri dönüştü-
ren bir biyometrik sensordur .

Siz internette gezinirken, video izlerken ya da 
sosyal medya özet akışlarınızı kontrol ederken; bu 
algoritmalar göz hareketlerinizi, kan basıncınızı ve 
beyin aktivitelerinizi izleyebilecekler ve bilecekler. 

Öncelikle bizi, bizim kendimizi anladığımız-
dan daha iyi anlayan bir algoritma var. Arzuları-
mızı tahmin eden, duygularımızı manipüle eden, 
hatta bizim adımıza karar alabilen… 

… “Diyelim ki Kuzey Kore’de yaşıyorsunuz, 
bedeninizin içinde neler olduğunu sürekli takip 
eden bir bilezik takıyorsunuz, odadan içeri giri-
yorsunuz ve duvarda asılı olan liderin resmîne ba-
kıyorsunuz. Bilezik, bu resme baktığınızda beyni-
nizden, kan basıncınızdan neler olduğunu, o kişi 
hakkında ne hissettiğinizi öğreniyor. İşte dijital 
diktatörlük dendiğinde anlatılmak istenen şey de 
tam bu!” “Bilim evrimin yerini doğal ayıklanma 
ile, akıllı tasarım ile değiştiriyor. Bulutların üs-
tündeki Tanrı’nın akıllı tasarımı değil, bizim akıllı 
tasarımı ve bulutlarımızın akıllı tasarımı… IBM 
bulut, Microsoft bulut… Bunlar evriminin yeni 
itici güçleri aynı zamanda.” Verilerin mülkiyeti 
iyi düzenlenemezse, küçük bir elit, sadece insan 
toplumlarının geleceğini değil, gelecekteki yaşam 
biçimlerini de kontrol altına alabilir. Eğer dikkat-
li olmazsak netice dijital diktatörlüğün yükselişi 
olabilir.”

İşte bu nedenle insanlığın tarih boyunca bi-
riktirdiği değerlere, sahip olduğu dinlere, ahlak 
sistemlerine, örf, adet, gelenek, görenek ve töre-
lere, toplumsal dayanışmaya, akrabalık ilişkileri-
ne, komşuluk ilişkilerine merhametsizce saldır-
makta ve itibarsızlaştırmaktadırlar. Olacak, vuku 

bulacak olanların doğal olarak meydana geldiğine 
ya da gelmesi gerektiğine, bir yanlışlığın olmadı-
ğına insanları inandırarak sonucu kabul ettirmek 
istemektedirler. Yapmak istedikleri katliamın, zul-
mün normal, doğal olduğuna insanları şimdiden 
inandırmak, hatta sürece ortak yapmak için gayret 
sarf etmektedirler.

Dün Kızılderili nesli yok ederken uyguladık-
ları strateji ve yöntemleri, bugün çok daha geliş-
tirmiş oldukları araçlarla, metotlarla, daha estetik 
bir şekilde icra etmeye çalışmaktadırlar. Teorik 
bir zemine oturtularak estetik bir şekilde insan-
lığa sunulan GDO’lu tohumlar, kısırlaştırma, kür-
taj, resmî uyuşturucu statüsü olarak tanınmayan 
uyuşturucular, “Nötr Cinsiyet Hareketi”, “çocuk-
suz aile modeli”, “ailesiz toplum modeli” bu amaç-
la ortaya çıkarılmıştır. Tüm dünya insanlığına uy-
gulanmak istenen bu pis operasyon, kendilerini 
“Tanrı ilan eden(!)” azınlık bir grubun eseridir. 
İsrailli, Siyonist eşcinsel Harari’nin, Homo Deus 
kitabında “Tanrı olmak istemek değil, Tanrı olmak 
istememektir ahlaksızlık” demesine bu açıdan 
yaklaşılmalıdır.25

Sonuç: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, 
Ailesiz Toplum İnşa Etme Amaçlı 

Bir Yıkım Projesidir

“Seçkinler”/“elitler”/“insanüstübvarlıklar(!)”/“
Küresel sermaye sahipleri” olarak kendilerini gö-
ren, takdim eden ve kendilerini “Tanrılaştıran(!)”, 
“Tanrı olarak ilan eden(!)” bu zümre26, “dünya 
nüfusunun 500 milyon civarına indirilmesinde” 
en ciddi tehlike olarak aileyi görmektedir. Çünkü 
bu zümre için “mahremiyet alanı” diye bir alan ol-
mamalıdır, her şeyin bilgisine sahip olup her şeyi 

25 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018 http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15064/ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-
toplum-projesi-2-insansiz-bir-gelecek.html “Ailesiz Toplum 
3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-
h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3- http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-
sonras.html; “Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-
bi-acayip-aileler.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-45833711 Wendy Brown, Tarihten Çıkan Siyaset; 
Alıntı 2 Nolu Kaynaktan. Yuval Noah Hararı, Homo Deus, 
Kollektif Kitap, Çev. Poyraz Nur Taneli, İstanbul, 14. Baskı 
2018.

26 Yuval Noah Hararı, Homo Deus, Kollektif Kitap, Çev. Poyraz 
Nur Taneli, İstanbul, 14. Baskı 2018. Yuval Noah Hararı, 21. 
Yüzyıl İçin 21 Ders, çev. Selin Siral. Kollektif Kitap, İstanbul, 
3. Baskı, 2018.
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kontrol edebilmelidirler. Oysa aile, yapılan saldı-
rılara rağmen tarih boyu mahremiyetin en sağlam 
olarak korunduğu, hassasiyet gösterildiği sosyo-
kültürel bir yapıdır, birimdir, sistemdir, mekândır. 
Nitekim Harari, Davos’taki röportajında bu konu-
da sorulan soruya verdiği cevap, “seçkinlerin(!)”
/“elitlerin(!)”/“insanüstü varlıkların(!)”/“küresel 
sermaye sahiplerinin” mahremiyete olan düş-
manlıklarının en güzel göstergesidir: “Belki de bu 
noktada en önemli değişim (değiş-tokuş) “sağ-
lık hizmetleri” olacak. Bugün bahsettiğimiz en 
önemli şey “mahremiyet”. Onunla sağlık arasın-
daki değiş-tokuş. Daha iyi bir sağlık karşılığında, 
beyninizdeki ve bedeninizdeki olup bitenlerin 
bilgisine erişilmesine izin verir misiniz? Benim 
tahminim “sağlık” kazanır. İnsanlar sağlıkları için 
mahremiyetlerinden vazgeçebilirler, belki de bir-
çok yerde seçenekleri de olmayacak. Eğer beden-
lerinin içinde olup bitene erişime izin vermezlerse 
sigortalanamayacaklar.” 

O nedenle bu zümre, aileye var güçleri ile sal-
dırmakta, farklı aile modelleri adı altında aileyi 
tahrip etmeye çalışmaktadırlar. Weber ve Levi, bu 
çatışmayı şu şekilde ifade etmişlerdir:

“Weber: Akılcı kapitalizmin gelişiminin önün-
de en büyük engel ailedir. Özellikle birleşik akra-
ba grubu (hısımlar) ilişkileri kapitalizmin gelişi-
mini boğar.”

“…Protestanlığın büyük başarısının ardında 
‘hısımlığın prangalarını parçalaması’ yatar.” 

“Levy: “Modern sanayi ve geleneksel aile kar-
şılıklı olarak birbirleri için yıkıcıdır.” Jack Goody, 
ailenin kontrol edilme isteğinin üç temel amacı ol-
duğunu ifade etmektedir: “Ailenin kontrolü; hem 
toplum sosyolojisinin hem ekonominin hem de 
nüfusun kontrolü demektir.”27

Ailenin rahatça kontrol edilebilmesi için Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ortaya atılmıştır ve 
bu yıkım projesi küresel bazda yasalarla koruma 

27 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018; http://www.ekran-
gazetes i .com/haber /15064/ahmet-h-cakic i -yazdi-
turk iyede-a i l e s i z - top lum-pro jes i -2- insans iz -b i r-
gelecek.html; Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, 
LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. 
h t t p : / / w w w. e k r a n g a z e t e s i . c o m / h a b e r / 1 5 1 3 1 /
a h m e t - h - c a k i c i - y a z d i - a i l e s i z - t o p l u m - 3 -  
istanbul-sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-cinsiyet-
esitligi.html; http://ahmethakancakici.blogspot.
com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-sonras.html; 
Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler; http://ahmethakancaki-
ci.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.
html Jack Goody, Batıdaki Doğu, Alıntı 2 Nolu Kaynaktan.

altına alınıp tüm dünya insanlığına dayatılmak-
tadır. Bunu görebilmek için Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği (TCE) projesinde kullanılan ölçütlere tek-
rar bakmakta fayda vardır.28

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012 yılında 
hazırladığı “Dünya Cinsiyet Ayrımı” raporunda, 1- 
“Ekonomik Katılım ve Fırsatlar”, 2- “Eğitim Duru-
mu”, 3- “Sağlık”, 4- “Siyasette Güçlenme” olmak 
üzere dört kıstas belirlenmiştir. AB’de ise, Avrupa 
Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü tarafından hazırlanan 
toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde (GEI) 6 kıs-
tas göz önüne alınmaktadır.29 1- İş (istihdama ka-
tılım, ayrımcılık ve işin niteliği), 2- Para (finansal 
kaynaklar ve ekonomik durum), 3- Bilgi (eğitime 
katılım ve ayrımcılık, yaşam boyu öğrenme), 4- 
Zaman (bakım hizmetleri ve sosyal aktiviteler), 
5- Güç (politik ve ekonomik güç), 6- Sağlık (statü
ve erişim).

‘Toplumsal Cinsiyet’ kavramına ilişkin yapı-
lan tanımlama ve açıklamaların, belirlenen kıs-
tasların tamamında, biyolojik cinsiyetin, genetik 
yapının, fıtratın, toplumun, kültürün, dinin, ör-
fün, adetlerin, gelenek ve göreneklerin, törenin, 
tarih ve dilin tüm etkisinin yok edilmek istendiği 
görülmektedir. 

Yukarıdaki toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
kıstaslarda, aile ortamı, evde üretilenler, el eme-
ği, çocukların durumu, bakımı ve sayısı, gelecek 
nesil meselesi, yaşlıların durumu ve bakımı, evin 
dışında çalışanların mutlu olup olmaması (mut-
luluk dereceleri), farklı aile türleri ve bunların ne 
getirip götürdüğü hiç göz önüne alınmamakta, bu 
etkenlerden hiç bahsedilmemektedir. 

Sanki temel bir ölçüt var; o da, kadının kendi 
aile ortamının, evinin, bağının, bahçesinin dışın-
da, başkalarının yanında var olması, nasıl olursa 
olsun dışarıda çalışmasıdır. 

Bu yaklaşımla yapılmak istenen, farklı kültür 
ve medeniyete mensup toplumlarda, kadın-erkek 
ilişkilerinin tersyüz edilmesi, aile reisliğinin yıkıl-
ması, çocuk yapmanın, çocuğa sahip olmanın kül-
fet, angarya olarak görülmesinin sağlanmasıdır. 
Nesebi belli olmayan bir nesil meydana getirebil-
mek amacıyla, “süt bankası”, “sperm ve yumurta 
bankası”, “taşıyıcı annelik” tezlerinin ortaya atılıp 
tartışılması aynı amaçlıdır. Nitekim Avustralyalı 

28 “Gender Statistics for Gender Equality Endex”; http://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs

29 Gender Statistics for Gender Equality Endex”; http://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs
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bilim insanı Dr. David Molloy, “Kadınların 20 yıl 
içinde erkeklere ihtiyaç duymadan, hamile kala-
rak bebek sahibi olabileceğini” iddia etmektedir.30 

Bu yaklaşım ile iş dünyasının dayatması sonu-
cu, çocuk sayısı ve çocuk yapma zamanı ve çocu-
ğun terbiyesi anne ve babanın elinden alınmış ola-
cak, ev içi ekonomi yıkılacak; böylece, şer ittifakı 
tarafından hem nüfus hem de toplumsal değerler 
gelecek nesiller için yeniden yapılandırılacaktır. 

Kadın ve erkek ilişkilerini daha da bozabilmek 
için iş bulmada kadına “pozitif ayırımcılık yapıla-
rak” işsiz koca yerine işsiz kadın tercih edilmek-
tedir. Nitekim Harari bu amaçla “İş bulabilenler, 
daha çok kadınlar olacaktır.”31 demektedir.

Yaratılışın bütün kanunlarına, üç büyük di-
nin tüm temel değerlerine, asırların birikimi örf, 
adet, gelenek, görenek ve törelerine, insan fıt-
ratına karşı çıkan bu yaklaşımla hedeflenen, in-
san neslinin “seçkinler(!)”/“elitler(!)”/“insanüstü 
varlıklar(!)”/“küresel sermaye sahipleri” aleyhine 
çoğalmasının engellenmesidir. Bu büyük bir ifsat 
hareketidir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin uygu-
lanması ile elde edilen sonuçlar, şiddet, evlenme-
boşanma oranları, çocuk sayısı, çocuk sayısında 
gayrimeşruluk düzeyi, madde kullanımı, intihar 
ve mutluluk açılarından değerlendirilmemekte; 
nitelikten ziyade nicelikler üzerinden bir eşitlik 
kavgası yürütülmektedir. 

Eşitlik kavramının oluşturduğu “çarpma et-
kisi” ile yürütülen psikolojik harekât, Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin felsefesini, muh-
tevasını, gerçek anlamda bir eşitlik sağlayıp 

30 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018 http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15064/ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-
toplum-projesi-2-insansiz-bir-gelecek.html “Ailesiz Toplum 
3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-
h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3-http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-
sonras.html; “Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-
bi-acayip-aileler.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-45833711

31 Ahmet H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, 
İnsansız Bir Gelecek. 22.10.2018 http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15064/ahmet-h-cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-
toplum-projesi-2-insansiz-bir-gelecek.html “Ailesiz Toplum 
3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT Toplum ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” http://www.ekrangazetesi.com/haber/15131/ahmet-
h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3-http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-
sonras.html; “Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler” http://
ahmethakancakici.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-
bi-acayip-aileler.html https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-45833711

sağlamadığını ve arka planını toplumsal zeminde 

tartışmaya şimdilik fırsat vermemektedir. 

“Dünya nüfusunun 500 milyon civarına” in-

direbilmesi yollarından biri olarak, çocuksuz aile 

modellerinin/farklı aile modellerinin/farklı part-

ner yapılarının yaygınlaştırılarak geleneksel aile 

anlayışı ve yapısı yıkılmak istenmektedir. Farklı 

cinsel yönelimlerle kurulan ve adına “aile(!)” de-

dikleri yapıların, işin ruhuna ters olduğu için aile 

olarak devam etmesi mümkün olamayacağından, 

“çocuksuz ailelerden” “ailesiz topluma” geçiş sağ-

lanacak ve bunun doğal sonucu da geleceği olma-

yan bir kitleler yığını ortaya çıkacaktır. Böylelikle 

kendilerine “seçkinler(!)”/“elitler(!)”/“insanüstü 

varlıklar(!)”/“küresel sermaye sahipleri” diyen bu 

rezil zümre, insanlığı kolayca yönetebileceklerine, 

sömürebileceklerine ve saltanatlarını sürdürebi-

leceklerine inanmaktadırlar. Bütün bu ifsad pro-

jelerini/tuzaklarını hazırlarken, icra ederlerken, 

akıbetini bildikleri halde Lût kavmini hiç hatır-

lamak istememektedirler. Unuttukları çok önemli 

bir nokta ise, İlahi İradenin tecelli edip tüm bu 

tuzaklarını başlarına geçireceğidir:

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 

Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna-

tacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış 

düzen (kötü bir karşılık) vardır.” (14 İbrahim 46)

Başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman 

dünya, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramsal-

laştırılmasında geçen “eşitlik” kelimesinin muh-

tevasının sebebiyet verdiği “çarpma etkisinden” 

dolayı, projenin arka planına ve yol boyu sisteme 

eklenen kavramlara ve kavramlara yüklenen an-

lamlara bakmaları ve tartışmaları gerekmektedir. 

Bu çalışma yapılırsa, “Toplumsal Cinsiyet Eşitli-

ği” kavramsallaştırılması üzerinden ailenin hedef 

alındığı, çocuksuz aile, ailesiz toplum ve kimlik-

siz, bireyselleştirilerek sürüleştirilmiş bir dünya 

insanlığı inşa edilmek istendiği görülebilecektir. 

Ve unutmayın! “Zehiri altın tas içinde sundu-

lar, balı da ona suç ortağı ettiler.” (Celaleddin-i 

Rumi) O nedenle, 2011 İstanbul Sözleşmesi fes-

hedilmeli ve Aileyi Koruma Yasası kendi inanç sis-

temimize, kültür ve medeniyet kodlarımıza göre 

yeniden hazırlanmalıdır. Henüz vakit varken!
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Kadim Kültürlerde 
Kadın ve Erkek Algısı

G ünümüz mo-
dern kültürüyle 

kadim kültürlerin 
kadın ve erkeğin 
özellikleri üzerine, 
ortak diyebileceği-
miz bir kanaati var-
dır. Mesela bir Hint 
mitolojisine göre kadın ve erkeğin yaratılışı şöyle 
tasvir edilir: 

Tanrı, yaprağın hafifliğini, ceylanın bakışı-
nı, güneş ışığının kıvancını, sisin göz yaşını aldı; 
rüzgarın kararsızlığını, tavşanın ürkekliğini buna 
ekledi. Onların üzerine kıymetli taşların sertliği-
ni, balın tadını, kaplanın yırtıcılığını, ateşin yakı-
cılığını, kışın soğuğunu, saksağanın gevezeliğini, 
kumrunun sevgisini kattı. Bütün bunları karıştır-
dı, eritti ve kadını yarattı. Yarattığı bu kadını er-
keğe emanet etti.

Tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını, boğanın 
bakışını, fırtına bulutlarının kasvetini, tilkinin 
kurnazlığını, boranın dehşetini aldı, sülüğün ya-
pışkanlığını, kedinin nankörlüğünü, hindinin 
kabarışını, gergedan derisinin sertliğini onlara ek-
ledi. Bunun üzerine ayının kabalığını, bukalemu-
nun şıpsevdiliğini, sivrisineğin vızıltısını kattı ve 
erkeği yarattı. Yarattığı bu erkeği adam etsin diye 
kadına verdi.1

1 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1984, 2. B, s. 252.

Buna göre kadın 
ve erkek arasındaki 
tek eşitlik sayıla-
rındadır. Toplumu 
meydana getiren 
insanların yarısı er-
kek, yarısı kadındır. 
Dişi doğan bebek 
sonra, kız çocuk, 
kız kardeş, abla, 
genç kız, kız arka-

daş, gelin, eş, anne, olur. Akrabalık ilişkileri için 
de gelin, baldız, yenge, büyükanne, görümce, elti, 
hala teyze, vb. olur. Erkek doğan bebek ise, erkek 
çocuk (oğul), erkek kardeş, ağabey, delikanlı, er-
kek arkadaş, koca ve baba olur. Akrabalık ilişkileri 
içinde ise amca, dayı, büyük baba, dede, enişte, 
damat bacanak, kayınbirader gibi roller alır. Bu 
sözcükler bir cinse açık, ötekine kapalı isimlerdir. 
Sonradan cinsiyet değiştiren birisinin asla kazana-
mayacağı niteliklerdir. İnsanların hayvanlarla iliş-
kisi ne ise bunların yakınlarıyla ilişkisi de budur. 

Kadın-erkek arasındaki işbölümünün önem-
li bir kısmı şüphesiz biyolojik kökenlidir. Aileyi, 
hatta insanı Allah’ın bir adı olan rahim(i) ile ka-
dın temsil eder. Bebeği kadın doğurur, emzirir, 
bakar ve büyütür. Ona dilini öğretir, aile terbiye-
sini verir. Erkek, farklıca olan gücüyle ona destek 
verir. Kadının bu sıkıntılarına karşılık ekstra bir 
sorumluluk üstlenir. Bu en doğal iş olan doğum 
süreci nedeniyle kadın eve daha çok bağlı kalır. 
Ama buna rağmen erkek avlar, kadın toplar, erkek 
keser kadın yolar, pişirir. Erkek eker, kadın biçer, 

İnsanın doğarken getirdiği cinsiyet kimliğini geçici ve dolayısıyla 
nötr bir kimlik sayan, cinsiyetin tercihli bir insani hâl olduğunu 
kabul eden, her türlü cinsel ilişkiyi meşru sayan bir proje 
yürürlüktedir ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Arkasında küresel 
örgütler yer almaktadır. Bu insan fıtratına aykırı bir gelişmedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Mustafa AYDIN
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hayvanları erkek otlatır, kadın sağar, yoğurt peynir 

yapar. Erkek kırpar, kadın eğirip örer, erkek evin 

çatısını kurar, kadın sıvar badanalar. Böylece daha 

çok kadın iç işlerine erkek dış işlerine yönelir. 

Şimdiki cinsellik tüccarlarının sandığı ve yap-

tığı gibi rol dikte edilmez, kadın-erkek uygun ola-

nı, bazen tek başına, bazen birleşerek, bazen yer 

değiştirerek yapar. İnsan doğası gereği, göz önün-

de bulundurulan bazı ilkeler yok değildir. Mesela 

daha çok güç gerektirenleri erkek yapar. Her şeye 

rağmen kadının bir cinsel edilgenliği vardır ve 

bu sebebiyle her zaman her 

yere sokulmaz, güncel bir 

deyimle pozitif bir ayrım-

cılık yapılır. Hatta erkekler 

diğer bazı canlılarda olduğu 

gibi özel testlerden geçer, 

tabir caizse bir soğan erke-

ği olmadığını ispatlar. Tıp-

kı yaşlının, tecrübesi gereği 

saygın görülmesi gibi…

Sanayi devrimine kadar 

kadın-erkek rolleri arasın-

da bir çatışma olmamıştır. 

Sanayinin, herkesi kendi 

işinden edip zorunlu işçi 

hâline getirdiği bir dönem-

de doğal olarak kadın-erkek 

arasındaki o eski geleneksel 

iş bölümü sarsılmış, kadın o 

eski iç işlerinin yanında bir 

de erkeğin dışarıda yaptığını 

yapmak zorunda kalmıştır. 

Önceki iş bölümü doğal ola-

rak kolayca değiştirilemez. 

Yukarıda da belirttiğimiz 

gibi aslında bütünüyle fıtri 

ve zorunlu olmayan roller doğal olarak tartışma 

konusu yapılır ki buna toplumsal cinsiyet adı ve-

rilir. Bu yeni durumda yeni işbölümü tartışılırken 

asıl sorun erkek-kadın arasında paylaşılan işlerin 

ne dereceye kadar erkeğe veya kadına ait olduğu 

sorusudur. 

Şüphesiz insan doğasının gereği olan ve de-

ğiştirilemeyen roller vardır. Bir toplum için önem 

taşıyan rollerin bir kısmı aileseldir. Ailesel roller 

tartışmasız cinsiyet ve yaş üzerine kuruludur. Me-

sela abla kadındır ve diğer kardeşlerden büyüktür. 

Cinsel Fark ve Sorun Hâline Getirilmesi

Bilindiği üzere cinsiyet, canlı türler içerisinde 
doğal bir farklılığı ifade eder. Yani her tür ken-
di içerisinde dişi veya erkek olarak yer alırlar. Bu 
yasa insan için de geçerlidir. Biyolojik olarak bir 
başka tercihe yer yoktur. Günümüzde biseksüel-
lik gibi kavramlarla ifade edilen (kadın-erkek kar-
ması bir üçüncü şık patolojik marazi) bir olgu ola-
rak var olabilir. Yaratılıştan gelen ve eski dilimizde 
hünsâ olarak ifade edilen cinsiyetsizlik durumu 
da istisnai bir olgudur. Dünden bu güne iki cin-

siyetten birinin oluşmadığı 
hünsâlık ender rastlanan bir 
durumdu. Bu insanlar tanta-
nadan, saldırganlıktan uzak 
hayattan gelip geçerlerdi. 
Belki zorunlu olarak bir 
operasyonla cinsiyetleri be-
lirlenebilirdi ama bu işlem 
bilinmiyordu. Dolayısıyla 
diyebiliriz ki günümüzdeki 
eşcinsellik adı verilen iki-
li cinsellik insan doğasına 
aykırı, olumsuz toplumsal 
şartlar ve patolojik bireysel 
eğilimler bileşkesinde doğ-
muş yeni bir olgudur.

Cinsiyet olgusundan so-
run çıkarmaya çalışan ve 
toplumsal bir kargaşa yarat-
maya çalışanlar bu yaklaşı-
ma itiraz etmekte, kendileri 
için öngördükleri hayat pro-
jesini dayandıkları küresel 
güçlerin de desteğiyle tüm 
insanlığa dayatmaktadırlar. 
Cinsiyetçilerin dedikleri 
şöyle özetlenebilir: 

“İnsan dünyaya geldiği zaman her ne kadar 
kadın veya erkek bir cinsiyetle doğar ise de top-
lum ona verdiği belli rollerle ona ayrı bir cinsiyet 
yükler, onu kadın veya erkek olarak damgalar ve 
yeniden üretir. Bu kişi daha sonra hayatı boyunca 
bu cinsel rolü yapmak zorunda kalır. Hâlbuki in-
sanlar ergenlik dönemine geldiklerinde erkek veya 
kadın ya da iki yönlü (biseksüel) olmaya karar 
verebilmeli, gerektiğinde tıbbi operasyonlar ge-
çirerek çok yönlü bir evlilik daha doğrusu cinsel 
ilişki içinde olabilmelidirler. Buna olumsuz bakan 

Cinsel sapmanın yaygınlaştırı-
lıp bir hayat tarzı hâline geti-
rilmesi nesnel fiziksel bir olgu 
olmaktan çok, kültürel bir olgu-
dur. Esasen uzmanlar bizim 
bu yargımızı doğrulamakta-
dırlar. Araştırmalar göste-
riyor ki eşcinsel eğilimler her 
iki cinste de en çok ergenlik 
dönemlerinde gelişmektedir. 
Bu dönemde çocuğun çevresin-
deki erkek ve kadın modeller, 
farklı cinslerdeki davranışlar, 
giyimler, yanlış eğitim biçimle-
ri, tecessüslerin yanlış yönlen-
dirilmesi, hayatı algılamadaki 
eksik paradigmalar vb. cinsel 
sapma eğilimlerinin temelini 
oluşturmaktadır.
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toplum değer yargıları bertaraf erilmelidir. Eşitlik-
çi cinsel özgürlük budur…”

Psikolojide yüzyıldır etkinliğini devam ettiren 
Freudizme göre de kadının cinsel organı erkek ta-
rafından bir biçimde çalınmıştır. Telafisi imkânsız 
olan bu duygusal süreç insanların sadece cin-
sel değil, tüm kimlik kişilik yapısını dokur. Asıl 
sorunun kaynağı sosyalleşme ve eğitim değildir. 
Bunlar birer aksesuardırlar ve bu sorunu ortadan 
kaldıracak hiçbir faktör de yoktur. 

Erkek-kadın ayırımı da bu temel cinsel fark-
lılık üzerine oturur. Farklılık sadece bir bilinç ol-
gusu değil, ontolojik (varoluşsal) bir olgudur ve 
dolayısıyla insan tabiatına uygun olarak aşılamaz. 
Ve yine söz konusu farklılık hiçbir zaman onto-
lojik bir üstünlük ve aşağılık anlamına gelmez. 
Çünkü bu durum insanların irade ve kararlarıyla 
gerçekleşen bir şey değildir. Eşcinselcilerin dedi-
ği gibi sonradan, kadın olarak doğanların erkek, 
erkek olanların kadın olmasına imkân yoktur. Pa-
tolojik bir durumdur bu, sorunu azdırmak. İnsan 
doğasının hilafına içinden çıkılmaz hâle getirmek 
demektir. Cinsler birbirine muhtaçtır, hiçbir cins 
insani çerçevede kendisine yeterli olamaz. 

Dünyaya gelen insan, kız-oğlan başlangıçta 
organik bir farkın dışında birbirlerine hayli ben-
zeşirler. Ama yaşanan süreç içinde sadece top-
lumsal hayata ve onun beklentilerine uyma çabası 
olmaksızın önemli bir farklılaşma yaşarlar. Her 

şeyden önce bedenler ciddi bir değişime uğrar. 
Kızlar ergenlik dönemine geldiklerinde doğuma 
hazırlık olmak üzere kadınlık hâlleri başlar, kal-
çaları genişler. Sesler değişime uğrar, erkeğin-
ki kalınlaşırken, kadınınki inceleşir. Eğilimler, 
duygular farklılaşır, mesela kadında kendinden 
daha güçlü olan bir erkeğin pazusuna dayanmak, 
göğsüne yaslanmak ihtiyacı doğar. Bunlar sıkça 
iddia edildiği gibi bebekken eline tutuşturulmuş 
oyuncak farklarından doğmuş gelişmeler değildir. 
Hayvanlar âleminde bile bu cinsel farklılık açık 
bir şekilde gözlenir. Vücut yapıları, davranışları 
birbirinden farklıdır. 

Avrupa Birliği standartları çerçevesinde top-
lumsal hayatımızda cinsiyet patentli kız, karı-ko-
ca, gibi kavramların yasaklanması akla ziyan bir 
harekettir. Buna göre kızlık yok kadınlık vardır. 
Çünkü kız bakire imajını taşımaktadır. Bakirelik 
ise cinsel hayata katılamayan bir ilkellik hâlidir. 
Artık karı-koca yok, erkek veya kadınlardan 
oluşan eşler vardır. Anne-baba yok, birinci ebe-
veyn-ikinci ebeveyn vardır. (Gerçi birinci ve ikin-
ci nitelemesi bile bir ayırımcılıktır, ama herhâlde 
ihtiyaçlarını karşıladığı için sorun görmüyorlar).

Şüphesiz bunlar insan hak ve özgürlükleri ve 
eşitliği adına yapılmış olamaz. Bu insanlığa bir da-
yatmadır. İnsanları olduklarından, inançlarından 
farklı bir duruma zorlamaktır. Hatta düzenleme-
ler, bu saçma sapan kurallara uymayanların ceza-
landırılmasını getirmektedir. Eğer bu bir eşitlikse, 
sırada insanlarla hayvanların eşitlenmesi vardır. 
Esasen Batı kültüründe evrimci çizgide 17. yüz-
yıldan bu tarafa insanın, kendi çabasıyla daha 
gelişmiş bir hayvan hâline geldiği, bir insani öz 
alanının bulunmadığı, Tanrı’ya karşı hiçbir şekil-
de borcunun olmadığı, doğayı ve nesli doğasının 
hilafına istediği gibi kurabileceği, bir hesap ver-
menin de söz konusu olmayacağı görüş ve inan-
cı hâkimdir. İnsanlık tarihi boyunca paganizmin 
(müşrik inancının) temel esprisi de budur. Şimdi-
ki dayatma da her şeyi tekleştiren çok ortaklı bir 
küresel iktidarın işidir.

Şüphesiz cinsiyetin biyolojik ve toplumsal 
tipleri vardır. Biyolojik cinsiyet, insanın doğar-
ken getirdiği cinsiyettir. Bu, insanın fıtratının bir 
gereğidir. Müdahalelerle elde edilmiş bir sonuç 
değildir. Anladığımız kadarıyla isteyerek veya 
istemeyerek ortaya çıkan veya bir operasyonla 
gerçekleşen cinsiyet değişiklikleri insan doğa-
sıyla uyumlu olmadığı için müntesiplerini tüm 

Eşcinsellik, eşit cinsellik gibi söylem ve 
eylemlerle hemen dünyanın her yerin-
de yaşanmakta olan söz konusu yasak 
kaldırılıp toplumlar bir hayvan sürü-
sü hâline getirilmek istenmektedir. 
Toplumları gönüllerince gütmek isteyen-
ler tarih boyunca önce onun düzenini 
yıkmayı esas almışlardır. Toplum düze-
ni bozmak için üzerinde öncelikle duru-
labilecek iki kurum vardır. Din ve aile. 
Onun için de toplumsal düzeni sarsmak 
isteyenler insanlık tarihi boyunca bu iki 
kurumu hedef almışlar ve bu iki kuruma 
karşı yoğun bir mücadele içinde olagel-
mişlerdir.
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söylemlere rağmen derin bir ruhsal bunalıma sü-
rüklemekte ve kişiyi toplumsal uyumdan yoksun, 
saldırgan hâle getirmektedir. 

Cinsel Sapmalar

Geçen yüzyılın ikinci yarısında Amerika Ba-
rolar Birliği 1955’te, Amerikan Psikiyatri Birliği 
1970 de, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1993’te 
kademeli olarak zina, çocuk erotizmi, kürtaj, ev-
lilik öncesi cinsel ilişki, karı-kocaların birbirini 
aldatması; ahlaken sapma, hukuken suç, tıbben 
hastalık olmaktan çıkarılmıştır. Anthony Smith’in 
ifadesiyle ayak uyduramadığı geleneksel kültür 
kalıplarını yadsımış, bu alandaki sapkınlıkları 
normal olarak gösterme yüzsüzlüğünü göstermiş-
tir. Yani yüksek tipli dinlerin ve kadim kültürlerin 
mücadele edegeldikleri bu düşüklük doğal bir hâl 
olarak kabul edilmiştir. Yüksek tipli dinlere göre 
bunlar ilkel pagan (müşrik) eylemleridir. Tevhidi 
bir inançtan kopmayla ortaya çıkmış işlerdir. Bu 
gidişle Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecekte nor-
mal cinsellik olan iki ayrı cins arasında belli kural-
lar çerçevesindeki ilişkinin (yani evliliğin) bir suç 
ve hastalık olduğunu ilan etmesi mümkündür. 
Mesela bunu ruhsal bir saplantı olarak görebilir.

Şüphesiz insanlar homojen değil, farklı eğilim-
lere sahip heterojen varlıklardır. Her insan farklı 
konularda sapmalar gösterebilir ve başkalarına 
zarar vermediği sürece bir dereceye kadar tole-
re de edilebilir. Ancak burada farklı bir sorunla 
karşı karşıyayız. Sapma, örgütlü bir biçimde pek 
çok imkân kullanılarak dayatılmaya, bütün bir 
topluma yaymaya çalışılmakta, bu gelişmeye uy-
mayanları tehdit etmektedir. Kaldı ki normal bir 
insanlık hâli olarak görülen bu sapmaların oluştu-
rulan anormal ortamların, özel olarak üretmelerin 
dışında makul bir açıklaması yoktur. 

Şu açıkça bilinen bir gerçektir ki mesela eş-
cinsellik doğuştan gelen bir durum değildir. Onu 
mevcut şartlar üretir ve tabi kontrol altına da alı-
nabilir veya yaygınlaştırılabilir. “Cinsel yönelim” 
iddia edildiği gibi bir cinsten doğmak gibi doğal 
bir eğilim değildir. Bu sonradan türe(til)miş bir 
eğilimdir. Cinsellik zorunlu olarak biyolojik olu-
şumun üzerinde devam eder. Normalde cinsiye-
tin toplumsallığı bu çizgiyi yok sayamaz. Ancak 
kültürel tanım ve yüklemelerin doğru veya yanlış 
olduğuna işaret eder. Sözgelimi senin cinselliğin 
yanlış bir tercihtir diyemez. Bu çerçevede, kadın 

öğrenim göremez, oy kullanamaz, gibi cinsiyetle 
ilgili bir yargının cinsiyetle ilişkisinin olmadığını 
söyler.

Cinsel sapmanın yaygınlaştırılıp bir hayat tarzı 
hâline getirilmesi nesnel fiziksel bir olgu olmak-
tan çok, kültürel bir olgudur. Esasen uzmanlar 
bizim bu yargımızı doğrulamaktadırlar. Araştır-
malar gösteriyor ki eşcinsel eğilimler her iki cinste 
de en çok ergenlik dönemlerinde gelişmektedir. 
Bu dönemde çocuğun çevresindeki erkek ve ka-
dın modeller, farklı cinslerdeki davranışlar, giyim-
ler, yanlış eğitim biçimleri, tecessüslerin yanlış 
yönlendirilmesi, hayatı algılamadaki eksik para-
digmalar vb. cinsel sapma eğilimlerinin temelini 
oluşturmaktadır. 

Elbette işin bir sosyal boyutu vardır. Cinsel 
davranışı biyolojik cinsiyetiyle uyumlu olmayan 
örnekler, pozitif veya negatif bir tepkiyle çocuğu 
cinslere normalin dışında bakmaya, karşı cinsten 
soğutmaya veya özendirmeye sebep olabilmekte-
dir. Tabi bunların normal karşılanması ve hatta 
bu hayatı sırf haz alınacak bir yer olarak algılayan 
bir dünya görüşü, insanı sapmalardan arındırma 
yerine teşvik edebilmekte, bunların bir hak ola-
rak tescili ise sapma yollarını kolaylaştırmakta-
dır. Amerika’daki bazı araştırmalar, söz konusu 
olumsuz ortamın daha ergenlik döneminde bazı 
tecessüslerin denenmesini, bunun ise bazı kişi-
lerde kalıcı bir tabiat hâline gelmesini sağladığını 
göstermektedir. 

Bu kültürel ortamın yanında yine uzmanlara 
göre işin bazı psikolojik nedenleri de vardır. Me-
sela psikanaliz kuramcılarına göre, anneye aşırı 
bağlılık, ayrılma korkusu, iğdişlik fobisi, aşağılık 
duygusu, cinsel başarısızlık bunaltısı ve mazoşist 
eğilimler erkekte eşcinselliğin sebepleri arasında 
sayılabilir. Bir başka önemli tespit de cinsel ser-
bestlik ortamının çift yönlü cinselliği artırdığıdır. 
Yine uzmanların bir tespitine göre cinsel uyarıcıla-
rın fazlalığı, çocukların daha erken yaşlarda ergen 
olmasını doğurmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyet Ayırımcılığı

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bazı durumlarda 
kadın cinselliğinin edilgenliğinden kaynaklanan 
bir eşitsizliği getirmektedir, erkeklerce daha bir 
istismar edilebilir, eşitsizliğin tam aksi bir duru-
mun gerçekleşmesini, yaygın bir deyimle metalaş-
masını getirebilmektedir. Bu durum doğal sınırları 
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gözetmenin dışında hukukla çözülebilecek bir so-
run değildir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile yapılmak istenen 
şey, ensest yasağının sağladığı toplumsal düzeni 
ortadan kaldırmaktır. Bilindiği üzere ensest baba-
kız, anne-oğul, erkek kardeş-kız kardeş gibi en 
yakınların birbirleriyle evlenmeleri ve tabi cinsel 
ilişkide bulunmalarıdır. Bu yasak insanlık tarihi-
nin en köklü ve yaygın yasağıdır. İmparator kült-
lerindeki bir iki istisnanın dışında açıkça kimse 
ihlal etmemiştir. Çünkü bu ihlalin karşılığı çoğu 
kere öldürülmekle sonuçlanmıştır. Ensestin dini, 
biyolojik ve psikolojik bazı sebepleri gösterilmiş 
ve mesela bu cinsel ilişkiden hastalıklı çocukların 
doğacağı, yakınlığın psikolojik bir cinsel tiksinti 
uyandırdığı, bir ilahi emirle yasaklandığı gibi se-
beplere dayandırılmak istenmişse de bunlar söz 
konusu yasağı bütünüyle açıklayamamaktadır. 
Çünkü yakınlık cinselliğin önünde yeterince bir 
engel teşkil etmediği gibi sağlıklı çocuklar doğa-
bilmekte ve ilahi emirler ihlal edile gelmektedir. 

Sosyolojinin önde gelen isimlerinden olan 
Durkheim’a göre ensest yasağını açıklayan en ma-
kul sebep toplumsal düzen ihlalidir. İnsanlık tari-
hi boyunca toplumlar sosyal kaostan kaçınmışlar, 
düzen konusunda çok kararlı davranmışlar ki top-
lumsal kararlılığın en önemlerinden birisi budur. 
Gerçekten de bu yakınlıktan doğan çocuklar ki-
min nesidir. Mesela anne-oğul ilişkisinden doğan 
bir çocuk, babasının kardeşi; anne, babanın hem 
annesi hem karısı, vb. durumunda olmaktadır. Bu 
düzeni açıklamada kullandığımız soy anlamını 
yitirmektedir ki toplumlar böylesi karmaşaya izin 
vermemişlerdir.

Şimdi eşcinsellik, eşit cinsellik gibi söylem ve 
eylemlerle hemen dünyanın her yerinde yaşan-
makta olan söz konusu yasak kaldırılıp toplumlar 
bir hayvan sürüsü hâline getirilmek istenmektedir. 
Toplumları gönüllerince gütmek isteyenler tarih 
boyunca önce onun düzenini yıkmayı esas almış-
lardır. Toplum düzeni bozmak için üzerinde önce-
likle durulabilecek iki kurum vardır. Din ve aile. 
Onun için de toplumsal düzeni sarsmak isteyenler 
insanlık tarihi boyunca bu iki kurumu hedef al-
mışlar ve bu iki kuruma karşı yoğun bir müca-
dele içinde olagelmişlerdir. Antikçağda Eflatun’un 
Devlet adlı eserinden Yeniçağda Bacon’ın Yeni 
Atlantis’ine kadar, yüzü aşkın ütopyanın yüzde 
doksanı hayal ettiği toplumu ailesiz, kadın-erkek 
herkesi serbestçe cinsel ilişkide bulunabileceği bir 

hayvan sürüsü olarak tasarlamaktadır. Günümüz-
de egemen olan modern ütopyasının nihai hedefi 
de budur. Modern dünyada ütopyaya karşı dura-
bilecek yegâne din olan İslam’ın yaşadığı trajedi 
ise ayrı bir izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

Gerçekten hedef ailenin yıkılmasıdır. Pek çok 
sapık projenin aile içinde değerlendirilmesinin 
başka bir anlamı olamaz. Mesela eşcinsel evlilik, 
bir dostluk veya arkadaşlık ilişkisi, toplumsal 
değerlerden kopmuş bir yaşama biçimi olarak 
değerlendirilebilir. Ancak söz konusu hareket 
ısrarla evlilik ve aile kapsamının içine sokulma-
ya çalışılmakta, çocuk sorulduğunda da tam bir 
yüzsüzlükle yuvalardan alınmış talihsiz çocuklar 
evlat olarak gösterilmektedir. Doğum kontrolü 
gibi yollarla yaklaşık yüzyıldır dünya nüfusunu 
kırmak için uğraşanlar şimdi bu projeye yenilerini 
eklemektedirler. 

Aslında eşitliğin karşıtı eşitsizliktir. Şüphesiz 
eşitsizlik istenmeyen bir şeydir. Ahlak dışı, top-
lumsal normlar dışı doğal olarak hukuk dışıdır. 
Ne var ki eşitliğin tabiatındaki sorun eşitsizlik 
daha bir sorun taşımaktadır. Ancak bunun farkın-
da olan hukuk, sorunu, “ayırımcılık” olarak nite-
lemiştir. Ne var ki bu kavramlaştırma da sorunu 
çözmemektedir, çünkü ne yapıldığında ayrımcılık 
yapılmış olur fıtraten varolan ayırımların yanında 
toplumsal bir gerçekliği olan ayırımlar da vardır. 
Dolayısıyla da bir yerlerde kurgulanmış ayırımcı-
lık ilkelerinin hep doğru olduğu düşünülemez. 

Ayrıcalığın giderilip toplumsal eşitliğin sağlan-
ması iddiası daha başka amaçlar taşıyan bir dünya 
görüşüdür. Düzinelerle sayılan farklı cinsel tu-
tumlar zaten peşinen bir eşitsizliği ifade etmekte 
ve hatta ayrımcılığın nedeni olmaktadır.

Cinsiyet Ayırımcılığı ve Din

Bu süreçte çoğu kere din suçlanmaktadır. 
Onun için cinsiyet ayırımcılığında dinin rolüne 
bir dönüp bakmakta yarar vardır. Dinin, şüphe-
siz genel kurumsal ilişkilerinin yanında aile ile 
irtibatlı daha alt pek çok olgu ile bağlantıları üze-
rinde durulabilir. Kadın-erkek ilişkileri, cinsiyet 
rolleri bunların başında gelmektedir. Aşkın kay-
naklı din, hayatın farklı alanlarını düzenlerken bu 
alanla ilgili ilkeler de getirmiştir. Sosyoloji alanın-
da son zamanlarda sıkça kullanılan bir kavramsal-
laştırmayla dinin bir beden siyaseti vardır. Daha 
sade bir ifadeyle din açısından “Bu beden bana 



39

 Umran • Mayıs 2019

  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

aittir, istediğim gibi kullanırım” düşüncesi sonu-
na kadar doğru değildir. Din, bu siyaseti bireyin 
iradesine bırakmakla birlikte Tanrı’nın da insan 
bedeni üzerinde nihai bir tasarruf hakkının oldu-
ğunu kabul eder.

Bu alanla ilgili olarak ilk karşımıza çıkan konu, 
cinsiyet rolleriyle ilgili farklılıklardır. Kabaca söy-
lemek gerekirse din cinsiyet rolleri arasındaki 
farklılığı bir veri olarak alır. Tüm canlılar dünya-
sında olduğu gibi insanlık alanı da erkek-kadın iki 
ayrı cinsten oluşmaktadır ve bunların kendine öz-
gülükleri vardır. Dini gerçeklik, ahlak sisteminin 
bir gereği olarak, alıcı-satıcı, işçi-patron, öğrenci-
öğretmen, gibi ikili farklılıklar üstüne oturmak-
ta, ilkelerini bu ikilemler üzerinden gerçekleştir-
mektedir. Test edilen dindarlık buradaki adalet ve 
hakkaniyette aranmaktadır. İşte dinin esas aldığı 
önemli ayrışmalardan birisi de kendisini erkek-
kadın, karı-koca ayrışması gibi noktalarda göste-
ren cinsiyet rolü farklılaşmasıdır.

Başta İslâm olmak üzere yüksek tipli dinler, 
kadın erkek farkını bir veri olarak alır ve bunun 
üzerine sosyal ilkeler yüklemeye çalışırlar. Yani ge-
nel sosyolojik kabullerde olduğu gibi bir biyolojik 
cinsiyet ve bir de toplumsal cinsiyet vardır. Bilin-
diği üzere biyolojik cinsiyet, fiziki biyolojik fark-
lılığı ifade eder. Tartışmasız olarak doğumu kadın 
yapar. Din kökenli yaratma kuramının temel esp-
risinde kabaca erkek tohum, kadın topraktır. 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet ayırımı-
nın üzerine toplumların yüklediği cinsiyet biçimi-
dir ve asıl tartışmalı olan da bu kısımdır. Doğu-
mun kadına ait olduğunda bir tartışma söz konusu 
değildi ama bazı mesleklerin erkeğe ait olduğu 
şüphesiz tartışılabilecek bir konudur. Bu gelinen 
noktada cinsiyet ayırımı ile cinsiyet ayırımcılığı 
arasında bir farkın olduğunun altı çizilmelidir. 
Bazı feminist çevreler, dinin cinsel ayrımcılık yap-
tığını ve erkek lehine bir tavır koyduğunu ileri 
sürmektedirler. Ancak bu görüş doğru değildir. 

Cinsiyet ayırımını esas alan bütün yüksek tipli 
dinlerin cinsel sapma gibi farklılıkların ihlaline sı-
cak bakmadıklarında şüphe yoktur. Ancak bunun 
ötesinde cinsel ayrımcılık ve bunun tipik görü-
nümlerinden birisi olan kadının aşağı türden bir 
varlık olarak görülmesi dini değil, sosyal kökenli 
bir yaklaşımdır. Çünkü yüksek tipli din gelene-
ği, kadın ve erkeğin kendilerine özgü farklılıkları 
birleştirerek ortak bir hayatı ortaya çıkardıklarını 
kabul eder. 

Hemen bütün yüksek tipli dinlerde yer alan 

Hz. Âdem ve Havva metaforu da bu gerçeği an-

latır. Buna göre insanoğlu ta başlangıçta bir erkek 

ve kadın birlikteliği içinde var edilmiş, kendileri-

ne özgü artı ve eksileri bulunsa bile birbirlerinin 

karşısına yerleştirilmemişlerdir. Kur’ân’da yer alan 

“Ey insanlar, biz siz bir erkek ve kadından yarat-

tık, sonra tanışıp kaynaşasınız diye boy ve soylara 

ayırdık” (Hucurat 13) ayeti de bu gerçeğe işaret 

etmektedir. Bu noktada kadının zarif yaratıcılığıy-

la erkeğin güçlü koruyuculuğu arasında bir köprü 

kurulmuş, sağlıklı gerçekleştirim, kulluğun ölçek-

lerinden birisi kabul edilmiştir.

Ne var ki cinsel ayrımcılık toplumsal şartlar-

dan kaynaklanmasına rağmen içselleştirilmesinde 

dinden yararlanıldığı için din kaynaklı olduğu sa-

nılmaktadır. Şüphesiz dinin de bir plastitesi var-

dır, bükülmez değildir. Tüm değer sistemleri gibi 

kullananların yorumuna açıktır. Buradan doğan 

hata da dine özgü bir hata değildir. Bazı kereler 

dillendirildiği gibi eğer kutsal metinlerin bir ata-

erkil tefsiri (yorumu) söz konusu ise bu görüş de 

doğrudan dinin değil, toplumsal eğilimlerin bir 

ifadesidir.

Ayrımcılığın doğrudan dinden kaynaklanma-

dığının en önemli delili, uygun bulmadığı cinsel 

sapmalar konusunda bir kadın-erkek ayırımı yap-

mamasıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere din cin-

siyet alanında da bir beden siyaseti güder ve onun 

kullanımıyla ilgili kurallar getirir ama bu kurallar 

özde cinslerin ikisini de kapsar. Öncelikle aileyi 

kollamayı esas alan zina yasağının iki cins için de 

geçerli olması bunun en açık örneğidir. 

Sonuç olarak denebilir ki insanın doğarken 

getirdiği cinsiyet kimliğini geçici ve dolayısıyla 

nötr bir kimlik sayan, cinsiyetin tercihli bir insani 

hâl olduğunu kabul eden, her türlü cinsel ilişkiyi 

meşru sayan bir proje yürürlüktedir ve yaygın-

laştırılmaya çalışılmaktadır. Arkasında da küresel 

örgütler yer almaktadır. Bu insan fıtratına aykırı 

bir gelişmedir. Cinsiyet tüm varlığa, var edilirken 

verilen bir özelliktir. Bu çerçevede doğan sorun-

lar çözülür, yaygınlaştırılıp kangren hâline getiril-

mez. Hele patolojik bir durum normal insanlara 

dayatılamaz. AB normlarına sahip olacağız, diye 

bu çerçevedeki normların altına imza atanları da 

uyarmak isteriz. Bu tür konularda herkesin payına 

düşen sorumlulukları vardır.
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  “TOPLUMSAL CİNSİYET” DENEN ŞEY

“Toplumsal cinsi-
yet” günümüzün 
en popüler terim-
lerinden ve konu-
larından birisidir. 
Akademiden hu-
kuka, siyasetten 
ticarete, eğitimden 
sanata, medyadan 
gündelik hayatın 
farklı kulvarlarına 
kadar hemen her 
alanda sürekli dillendiriliyor. Toplumsal cinsiyet 
konusu yaklaşık son on beş yıldır dozajı gittikçe 
artan bir ivmeyle kendisine her yerde ve herkesin 
gündeminde bir yer buldu. Bugün gelinen aşama-
da toplumsal cinsiyet konusunun geçmediği bir 
haber bültenine rastlamak neredeyse imkânsız 
hâle gelmiş durumda.

Özellikle de üyelerinin çoğunluğunu kadınla-
rın oluşturduğu bazı resmi ve sivil yapılar yahut 
oluşumlar toplumsal cinsiyet ekseninde şekillenen 
etkinlikleriyle, siyasi veya toplumsal gündemin en 
üst aşamasında yer alıyorlar ve bunu sürekli kılma 
noktasında da özel bir çaba yürüttükleri gözleni-
yor. Fakat süreçte dikkat çeken önemli bir husus, 
“toplumsal cinsiyet”in “eşitlik” söylemine iliştiril-
miş hâliyle; yani “toplumsal cinsiyet eşitliği” ola-
rak gündemde yer alıyor, esasen bir gündem inşa 
ediyor olduğudur. 

Toplumun farklı kesimlerinden bazı kimse-
ler seslerinin olanca gücüyle “toplumsal cinsiyet 

eşitliği” talebinde 
bulunurken, top-
lumun çoğunlu-
ğu ise dile getiri-
len isteği ve isteği 
dile getiren sesin 
şiddetini işittikçe 
mahiyetini bilme-
dikleri çok önem-
li bir “insanlık 
problemi”nin var-
lığına şahitlik yap-

manın endişesini taşıyorlar. Çünkü “toplumsal 
cinsiyet” konusu, gerek taraftarlarının ve gerekse 
karşıtlarının dilinde ve zihninde sadece “toplum-
sal cinsiyet eşitliği”ne dönüşmekle kalmıyor, aynı 
zamanda ve hatta güçlü vurgularla “kadına yöne-
lik şiddet”, “cinsel istismar”, “cinsel tercih”, “cinsel 
serbestlik”, “eşcinsellik” ile irtibatlı bir konu veya 
duruma dönüştürülmüş bulunuyor. 

Bu durum garip olmanın da ötesinde son de-
rece komik bir anlam karışıklığıdır. Ancak görül-
düğü ve anlaşıldığı kadarıyla bu karışıklık bazıla-
rının bilgisizliğinin ürünü olmasına karşılık, diğer 
bazıları için oldukça iyi planlanmış bir stratejinin 
gereğine göre oluşuyor veya oluşturuluyor. Ko-
nuyla ilgili hemen hiç bilgisi olmayanlar “toplum-
sal cinsiyete” ilişkilendirilen “eşitlik” (“toplumsal 
cinsiyet eşitliği” söyleminden) üzerinden zihin-
lerinin serbest çağrışımı eşliğinde “eşcinselliğe” 
uzanan bir anlamı “toplumsal cinsiyete” yükle-
mekte isabetli bir iş yaptıklarını, daha doğrusu 

Toplumsal cinsiyetin sebep olduğu problemlerin sıfırlanması veya 
azaltılmasının yöntemi “toplumsal cinsiyet eşitliği” değildir; “toplumsal 
cinsiyet eşitliği” çok daha büyük problemlere yol açabilecek bir ütopya, 
hatta daha önemlisi bireysel ve toplumsal gerçeklikle çatışan bir anlayıştır. 

“Toplumsal Cinsiyet” Denen Şey

Celalettin VATANDAŞ
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“toplumsal cinsiyet”in bu olduğunu zannediyor-
lar. Buna karşılık sosyal bilimlerle ilgili ve dola-
yısıyla “toplumsal cinsiyet”in ne olduğunu bilen/
bilmesi gereken bir kesim ise ancak “art niyet” 
veya “ihanetle” açıklanabilecek bir yaklaşımla, bil-
dikleriyle çelişiyor olmalarına rağmen ısrarlı bir 
şekilde “toplumsal cinsiyet” ile “kadına yönelik 
şiddet”, “cinsel istismar” konularını birbirine iliş-
tirip, bu “problemlerin” çözümünün “toplumsal 
cinsiyet eşitliği”nde olduğunu dillendiriyorlar.

Hatta bunlar sahip oldukları “entelektüel”, “si-
yasal”, “ekonomik” imkânlar ve “dernek”, “med-
ya”, “vakıf” gibi kontrollerinde olan araçlar ile 
gerçekçi olmayan ve çarpık anlayışlarının etkisini 
taşıyan yasal düzenlemeler 
yaptırdılar ve dahasını da 
yaptıracak gibiler. Yürütül-
mekte olan şey “toplum mü-
hendisliğinden” başka bir 
şey olmayıp, başta aile ol-
mak üzere toplumun temel 
kurumlarında geri dönüşü 
imkânsız tahribatları olduk-
ça ustalıkla gerçekleştiri-
yorlar. Böyle olduğu içindir 
ki yaygınlaştırılan anlayış 
ile şu anda neredeyse tüm 
kamuoyu örneğin “kadına 
yönelik şiddetin” sebebinin 
tamamıyla “toplumsal cin-
siyet” olduğunu, çözümün 
ise “toplumsal cinsiyet eşit-
liği” ile mümkün olacağını 
sanıyor! 

Niyetler her ne olursa 
olsun, tüm süreci ciddi bir 
anlam kargaşası takip et-
mektedir. Bazıları bilmediklerinden, diğer bazıları 
ise doğrusunu bildikleri hâlde söz konusu doğru 
olan şey amaçlarına hizmet etmeyeceğinden bile-
rek ve kasıtlı olarak bir anlam karıklığı oluşturu-
yor ve bu karışıklığı yine amaçlarına uygun olarak 
ısrarlı bir şekilde sürdürüyorlar. Yaşanmakta olan 
anlam karışıklığı çözüme kavuşturulmadan konu-
yu doğru anlamak veya problemi çözmeye yöne-
lik tutarlı, gerekli ve ciddi adımlar atmak müm-
kün değildir. Öncelikle konunun anlaşılması ve 
anlam birlikteliğinin tesis edilmesi gerekiyor; yani 
“toplumsal cinsiyet” denen şeyin ne olduğunun 
bilinmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle de “top-
lumsal cinsiyet” bağlamında siyasetin, hukukun 

ve toplumsal algının aktörü konum ve yetkisine 
sahip olan ve söz konusu alanda gerçekleştirdik-
leri girişim ve çabalarıyla “iyi niyetli” olduklarını 
her fırsatta dile getiren kişi ve kuruluşların “iyi ni-
yetlerinin” gereğini yerine getirme sorumlulukları 
vardır. Çünkü kendilerini “iyi niyetli” niteleme-
leri, yaptıklarının ve yapmaya aday olduklarının 
“iyi” olduğunu veya olacağını göstermiyor. 

Toplumsal Cinsiyet Nedir?

“Toplumsal cinsiyet” denen şey, her insan bire-
yinin muhakkak sahip olduğu bir özelliği dile ge-
tirmektedir. Bu özelliğin temelinde ise “biyolojik 

cinsiyet” vardır. Dolayısıyla 
“toplumsal cinsiyetin” ne 
olduğunu doğru anlamanın/
bilmenin başlangıç noktası-
nı bireyin “biyolojik cinsi-
yeti” oluşturmaktadır. Her 
insan doğuştan fizyolojik 
olarak ya “er” (erkek)’dir ya 
da “dişi” (kadın). “Toplum-
sal cinsiyet”, “er” (erkek) 
veya “dişi” (kadın) doğan 
bireyin bu temel üzerinde 
şekillenen toplumsal so-
rumluluk ve rollerini ifade 
etmektedir. Yani her birey 
“fizyolojik cinsiyeti”ne bağ-
lı olarak hemen hiçbir şe-
kilde değiştirmediği veya 
toplum tarafından değişti-
rilmesine pek izin verilme-
yen farklı roller öğrenmek-
te, imkân ve şartlarına göre 
sorumluluklar üstlenmekte, 

tüm bunlarla da bireysel ve toplumsal hayatını 
donatmaktadır. 

“Toplumsal cinsiyet” toplumsal alanın her 
katmanında kendini açığa vuran bir olgudur. 
Örneğin mesleklere ilişkin algı ve anlayışlarda 
“toplumsal cinsiyet” oldukça belirleyicidir. Bunu 
örneklendirmek gerekirse; “amele”, “tır şoförü”, 
“asker” denildiğinde akla “erkek” gelmesinin se-
bebi “toplumsal cinsiyet”tir. Buna karşılık “hem-
şire”, “sekreter” denildiğinde akla “kadın” gelmesi 
de “toplumsal cinsiyet”in bir gereğidir. Örnekleri 
biraz daha çoğaltmak gerekirse; “çocuk bakımı”, 
“yemek pişirmek”, “bulaşık yıkamak” eylemleri 
öznesinin cinsiyeti belirtilmediği sürece “kadı-
nı” çağrıştırırken; “konut inşası”, “ev içi tamirat” 

Kadına yönelik şiddetin” önlen-
mesiyle ilgili yasal düzenlemeler 
“şiddet olmayan” eylemleri “şid-
det” kategorisine dâhil ederek 
“şiddet olmayan” eylemlerin de 
gerçekten “şiddet” hâline dönüş-
mesini sağladığı gibi, mevcut 
şiddetin dozajını daha da artır-
maktadır. Toplumsal/kültü-
rel gerçeklik dikkate alınarak 
yasal düzenlemelerin yapılması 
her konuda önemli olduğu gibi, 
toplumun temel taşı olan aile-
yi ilgilendiren konular da çok 
daha büyük öneme sahiptir.
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eylemleri ise öznesinin cinsiyeti belirtilmediği sü-
rece “erkeği” çağrıştırmaktadır. Aynen “etek” veya 
“pipo içmek”in; “pembe” veya “mavi”nin; “şefkat” 
veya “otorite”nin; “cilve yapmak” veya “evlilik 
teklif etmenin”; “nazlı” veya “çapkın” olmanın bir 
cinsiyeti çağrıştırması gibi. Anlaşıldığı üzere “top-
lumsal cinsiyet” “biyolojik cinsiyet” temelinde va-
rolan “ayrım/farklılık” üzerinde şekillenmektedir. 

“Biyolojik cinsiyet”teki ayrım/farklılık doğuş-
tan ve olgusaldır. Ancak “toplumsal cinsiyeti” şe-
killendiren ayrım/farklılık doğuştan olmadığı gibi 
olgusal da değildir. “Toplumsal cinsiyet”teki bu 
‘ayrım’ neden gerçekleşmiştir?” veya bir başka ifa-
deyle “Bazı şeyler niçin erkek ile diğer bazı şeyler 
niçin kadın ile ilişikli kılınmıştır?” diye sorulacak 
olursa, bunun temel sebebi, toplumu oluşturan 
bireylerin ve farklı toplum kesimlerinin oldukça 
uzun geçmişlere dayanan tecrübeleridir. Söz ko-
nusu ayrımların oluşmasında ve şekillenmesinde 
tarihsel, toplumsal, biyolojik olmak üzere birçok 
faktörün etkisi vardır. Örneğin bunu en açık biçi-
miyle toplumsal cinsiyete dayanan “işbölümünde” 
tespit etmek mümkündür. Hamilelik zamanın-
da veya çocuğunu emzirdiği dönemlerde kadı-
nın biyolojik olarak kısıtlı olması işbölümünde 
bir ayrımı zorunlu kılmış ve kadın daha çok “ev 
merkezli”, erkek ise daha çok “ev dışı” faaliyet-
leri kapsayan işbölümünün faili olmuştur. Diğer 
ayrımlarda da diğer bazı faktörlerin etkisi vardır; 
bu faktörlerdeki güç değişimi veya işlev kaybı ise 
rol ve sorumluluklarda değişime yol açmıştır; aç-
maktadır; açacaktır. Yani “toplumsal cinsiyet”in 
gerektirdiği ‘ayrım’ keyfi değil, yapısal/biyolojik/
toplumsal şartların gereğidir. Hatta bazı durum-
larda ise “zevk” ve “estetik” toplumsal cinsiyete 
ilişkin tutumların gereği olmuştur, olmaktadır ve 

muhtemeldir ki olmaya da devam edecektir. Ör-
neğin henüz doğmamış kız çocuğu için “pembe”, 
erkek çocuk için “mavi” rengin esas olduğu eşya 
veya mekân tasarımları bunun gereklerinden sa-
dece birisidir. 

Esas itibarıyla “toplumsal cinsiyet” bir inşa du-
rumunun ismi olarak anlam kazanıyor. Bu inşa 
sürecinin mimarı tamamıyla toplumdur. Eğer 
konuyu genel anlamda insanlığın özel olarak da 
belirli bir toplumun çok uzun tarihsel süreçte 
oluşturduğu işbölümü, birlikte yaşama ilkeleri, 
bireysel sorumluluklar bağlamında değerlendir-
mek gerekirse; yeteneklerine, zihinsel ve bedensel 
potansiyellerine, yaşlarına, bilgi ve tecrübelerine 
göre bireylerin farklılaşmasını ve sorumlulukları-
nın/toplumsal rollerinin de buna göre oluşmasını 
doğal karşılamak gerekir. Aynen çocuğa yükle-
nen ve fiziksel güç veya bilgi/tecrübe gerektiren 
sorumluluk ile olgun yaşlarda birisine yüklenen 
sorumluluğun farklılığının yahut yoksul olana 
yüklenen mali sorumluluklar ile zengin olana 
yüklenen mali sorumlulukların farklılığının “do-
ğal” ve hatta bazı durumlarda da “zorunlu” olması 
gibi. Ama elbette ki bazı “ayrımlar/farklılıklar” bu 
örneklerdeki gibi “doğal” veya “zorunlu” değildir. 
Estetik beğenilerle ilgili olanlar bunun tipik örne-
ğidir. Bu da gösteriyor ki “toplumsal cinsiyet” ile 
irtibatlı rol ve sorumluluklar “zorunlu” olandan 
“keyfi” olana uzanan bir çeşitliliğe sahiptir. 

Konu bağlamında kesin olan şudur: “Toplum-
sal cinsiyet” olarak isimlendirilen ve biyolojik 
cinsiyet temelinde bireysel rol ve sorumlulukların 
ayrışması çok köklü tecrübelerin ve dolayısıyla 
bilgi birikimlerinin ürünüdür. Başta aile olmak 
üzere pek çok toplumsal kurum bu inşanın göl-
gesinde oluşup gelişmiştir. Bu aşamada şöylesi 
bir soru sorulabilir: “Toplumsal cinsiyet rolleri 
değişmez mi?”. Değişirler; bazıları çok kolaylık-
la ve hızlı bir şekilde, bazıları ise değişime güç-
lü bir şekilde direnmesine rağmen uzun vadede 
değişir. Değişimi takiben bazıları “cinsiyetsizle-
şirken”, bazıları ise “cinsiyet” değiştirir. Örneğin 
toplumumuzda “öğretmen”, “memur” meslekleri 
bir zamanlar “erkek” ile irtibatlı meslekler olarak 
algılanırken, bugün “cinsiyetsiz” mesleklerdir; 
yani herhangi bir cinsiyeti çağrıştırmamaktadır. 
Öznesinin biyolojik cinsiyeti ifade edilmediği sü-
rece akla bir cins gelmemektedir. Özne “erkek” de 
olabilir, “kadın” da. “Küpe”, “uzun saç”, “diyet”, 
“rekabet”, “hırslı olmak”… konu ve durumların-
da gerçekleşen değişimler de böyledir. Bu konu ve 

Toplumsal cinsiyet” denen şey, her insan 
bireyinin muhakkak sahip olduğu bir 
özelliği dile getirmektedir. Bu özelliğin 
temelinde ise “biyolojik cinsiyet” var-
dır. Dolayısıyla “toplumsal cinsiyetin” 
ne olduğunu doğru anlamanın/bilme-
nin başlangıç noktasını bireyin “biyo-
lojik cinsiyeti” oluşturmaktadır. Her 
insan doğuştan fizyolojik olarak ya “er” 
(erkek)’dir ya da “dişi” (kadın).
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durumlarda cinsiyetli olmaktan cinsiyetsiz olmaya 
uzanan bir değişim yaşanmış veya yaşanmaktadır. 
“Aşçı”, “kuaför” gibi meslek ve durumlarında ise 
büyük oranda cinsiyet değişimi gerçekleşmiştir. 
Bu değişim sonucunda daha önceleri “kadın” ile 
ilgili algılananlar “erkek” ile ilgili algılanmaya, “er-
kek” ile ilgili algılananlar ise “kadın ile ilgili algı-
lanmaya başlamıştır. Ancak kabul etmek gerekir 
ki çoğu konu ve durumda gerçekleşen değişim 
cinsiyetli olmaktan cinsiyetsiz olmaya doğrudur. 
“Kadın”dan “erkek”e veya “erkek”ten “kadın”a yö-
nelik değişimin oldukça az olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu da modern zihniyet ve hayat tarzının cin-
siyetsizliği önceleyen yaklaşımıyla açıklanabilecek 
bir durumdur. 

Bu aşamada şöyle bir soruya yer vermek ge-
rekirse: “Toplumsal cinsiyet bağlamında süregel-
mekte olan rollerin/sorumlulukların değişmesi 
ne tür bireysel veya toplumsal problemlere yol 
açar veya açmaktadır?”. Bazı durumlarda hiçbir 
şey olmaz; örneğin bundan böyle mavinin “kız” 
çocuklarını, pembenin ise “erkek” çocuklarını 
temsil etmesinin veya “bulaşık yıkama” eyleminin 
“erkek”i; “tesisat tamiri” eyleminin “kadın”ı ifade 
etmesi/çağrıştırması toplumsal anlamda hiçbir 
şeyi etkilemez; toplumsal bir probleme yol açmaz. 
Zaten öyle de olmakta ve rol ve sorumluluklardaki 
ivmesi gittikçe artan “cinsiyetsizleşme” kayda de-
ğer bir problem oluşturmamaktadır. Bazı durum-
larda ise cinslerden birisi veya ikisi birden fiziksel 
olarak zorlanabilmekte olsa bile “su akar çatlağını 
bulur” misali zamanla her şey denge ve uyuma 
ulaşmaktadır. Bunda yaşanmakta olan pratik ha-
yatın bizzat kendisi temel belirleyicidir. 

“Toplumsal Cinsiyet” ve “Eşitsizlik”

Doğada ve doğal olanda “eşitlik” yoktur; doğa-
da ve doğal olanda “farklılık” esastır. Hiçbir şey; 
hiçbir birey her şeyi ile bir başkasına “eşit” değil-
dir. Bu sebeple kadim değer “adalet”tir. “Adalet” 
ilkesi eşitsizlik temelinde şekillenir ve eşitsizliğin 
mağduriyetlere yol açmasını önler. Doğada ve 
doğal olanda geçerli olan “farklı” olma durumu 
toplumsal cinsiyetin de temel sebebidir. Toplum-
sal cinsiyetin oluşumunda ve şekillenmesinde 
bireylerin farklı bağlamlarda birbirlerine “eşit ol-
mamaları” temel belirleyicidir. Bu eşitsizlik bazen 
yaş ile irtibatlı olarak kendisini ortaya koyarken, 
bazen bilgi ve tecrübe ile veya bazen de fiziksel 
güç ile ilgili olarak ortaya koyar. Bazen de burada 
konumuz olan cinsiyet ile ilgili olarak. Örneğin 

“genç” ile “yaşlı” olanın veya “yoksul” ile “zengin” 
olanın toplumsal rollerindeki ve sorumlulukların-
daki farklılaşma “eşitsizliğin” bir gereğidir. Rol ve 
sorumluluklardaki ayrışma bazen de “kadın” ve 
“erkek” olmaya göre şekillenmiştir. Toplumu teş-
kil eden bireylerin ve kesimlerin tarihsel süreçte 
yaşayıp tecrübe edindikleri şartlar ve durumlar 
“kadın” ve “erkek” olmalarına göre bireylere farklı 
sorumluluklar yüklemiş, toplum da bunu kültürel 
bir özellik olarak hafızasına ve yaşayışına kaydet-
miştir. Yani “adalet” temel ilke olmuş, adalet ilkesi 
üzerinden mağduriyetlerin oluşmasına izin veril-
memiş veya mağduriyet yaşanmaması için çaba 
sarf edilmiştir. Buna rağmen söz konusu ayrışma-
da bazen taraflardan/cinslerden birisinin diğerine 
göre mağduriyeti söz konusu olabilir mi? Olabilir; 
olmuştur ve hatta olmaktadır da. Çünkü söz ko-
nusu rol ve sorumlulukların hepsi belirli şartların 
ürünüdür. Rol ve sorumluluklarda ayrışmayı be-
lirleyen şartlar bir tarafı daha avantajlı veya öbür 
tarafı daha dezavantajlı kılabilmiştir. Ayrıca şartla-
rın değişmesi rol ve sorumlulukları değiştirebilir. 

Şartlar değiştiği hâlde rol ve sorumluluk-
lar değişmemişse bu sefer de başka bazı avantaj 
veya dezavantajlardan bahsedilebilir. Veya yine 
söz konusu rol ve sorumluluklar oluşturulurken, 
bu oluşumda belirleyici olan taraf kendi lehine 
olabilecek bazı tercihleri işin içine katmış olabil-
mektedir. Ancak tüm bunlara rağmen öncelikli ve 
önemli olan toplumsal hayatın tüm katmanların-
da işlerin yürütülmesi, hayatın sürdürülebilme-
si bir ayrışmayı gerektirmektedir ve bu ayrışma 
duruma göre yaş, cins, fiziksel özellik, zihinsel 
potansiyel, el becerisi, yetenek…. gibi özellik ve 
imkanlara göre şekillenmektedir. Her şeye rağmen 
açık ve kesin olan husus özellikle işbölümündeki 
“eşitlik”in çoğu durumda hayalden başka bir an-
lama gelmiyor olmasıdır; söz konusu “eşitlik” ne 
doğayla ve doğal olanla, ne de bireysel ve toplum-
sal gerçeklikle örtüşmektedir. 

Tekrar “eşitsizliğin” yol açtığı veya açabileceği 
problem veya mağduriyetlere dönerek, özellikle 
de “cinsiyet” merkezli ayrışmadan hareketle sor-
mak gerekirse; “Toplumsal ilişkiler bağlamında 
değerlendirildiğinde bazen veya görece sürekli sa-
yılabilecek bir şekilde kadın erkeğe göre edilgen 
bir konumda olmuş mudur?” Bu konuda tarihsel 
tespitlerimiz “olmuştur ve olmaktadır” şeklinde-
dir. Bu ise bazı mağduriyetlere yol açmış ve aç-
maktadır. Örneğin bugünün dünyasında ücretli 
olarak bir işte çalışan kadının hem bu iş hayatının 
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zorluklarını ve hem de geleneksel kadın rolünün 
gerektirdiği sorumlulukları üstlenmesi bir prob-
lemdir. Esasen basit bir araştırmayla bile kolay-
lıkla tespit edileceği üzere “toplumsal cinsiyet” 
bağlamında yaşanan problemler sadece bugünün 
değil, tüm zamanların problemi ve konusudur. 
Böyle olduğu içindir ki dinler, yasalar, siyaset ku-
rumu farklı zamanlarda ve farklı toplumlarda söz 
konusu alanda açığa çıkan problemlere müdaha-
le etmiş, mağduriyeti yok etmeye veya mümkün 
olduğunca en düşük düzeyine indirmeye çalış-
mışlardır. Öyle ise yapılması gereken, söz konu-
su mağduriyeti mümkünse yok etmek veya hiç 
değilse en düşük düzeyine düşürmek için çaba 
sarf etmektir. Bu çabanın kapsamının ve etkisinin 
yaşanan mağduriyetlerin kapsamına göre gerçek-
leştirilmesi gerektiği ise açıktır. 

Ancak günümüzde durum farklı işliyor; işle-
tiliyor. “Toplumsal cinsiyet bağlamında tarihsel/
kültürel olarak süregelmekte olan problemler 
neler?”, “Bu problemlerin sebepleri ve yol açtığı 
mağduriyetler neler?”, “Bireysel ve toplumsal açı-
dan yaşam koşullarının değişmesine bağlı olarak 
açığa çıkan yeni problemler neler?”, “İnsanların 
bireysel ve toplumsal açıdan birlikte yaşamaları-
nın aksayan tarafları neler?”, “Başta aile kurumu 
olmak üzere toplumsal kurumlarda açığa çıkan 
yeni problemler neler?”... gibi soruların cevapla-
rı aranmadan mutlak bir anlayışla problemlerin 
çözümünü dile getiren cevap veriliyor: “Eşitlik”. 
Konu tartışmaya bile açılmıyor. Önerilen çözüm 
üzerinde görüş dile getirilmesine izin bile verilmi-
yor. Hâlbuki “eşitlik”, insanı “akıl tutulmasına” uğ-
ratmış modern zihniyetin, insanlığın kadim olan 
“adalet” ilkesi yerine inşa ettiği ve gerçekleştirdiği 
son derece başarılı bir illüzyon ile oldukça sevimli 
göstermeyi başardığı anlayışlardan birisidir. “Eşit-
liğin” mahiyetini anlamadan, “eşitliğin” insan ile 
ilgili alanlarda ve konularda yol açtığı veya açabi-
leceği problemleri tespit etmeden gerçekleştirile-
cek tüm eşitlemeler her zaman çok daha kapsamlı 
ve derinlikli problemlere gebedir. Çünkü ilkesel 
olarak eşitlik muhakkak bir mağdur üreten/üre-
tebilecek bir ilkedir. Zira “eşitlik” ilkesi gereği ya 
bir kesim diğer kesime eşitlenmektedir: yani bir 
taraf temel alınırken, diğer taraf edilgen konuma 
oturtulmakta ve değiştirilip dönüştürülmektedir. 
Ya da teorik olarak oluşturulmuş bir “eşitlik” pay-
dasında tüm taraflar değiştirilip dönüştürülmek-
tedir. Bu da problemler oluşturur ve oluşturmak-
tadır. “Toplumsal cinsiyet eşitliği” bu durumun 

en güncel örneklerinden sadece birisidir. Bir teze 
göre kadın erkeğe eşitlenmekte, bir başka teze 
göre hem kadın ve hem de erkek sanal bir zemin-
de eşitlenmektedir. Birincisinde değiştirilen ka-
dın, ikincisinde ise hem kadın ve hem de erkektir. 
Birincisinde (problemli olsa bile) yapı sökümüne 
uğratılmış kadın, ikincisinde ise yapı sökümüne 
uğratılmış erkek ve kadın ile karşılaşılmaktadır. 

Elbette ki yukarıda bahis konusu edildiği se-
beplerden dolayı “kadın” veya “erkek” ve özellik-
le de “kadın” açısından mevcut geleneksel yapı-
nın her şeyi ile ve tamamen “iyi” “doğal”, “adil”, 
“doğru”, “olması gereken” olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Fakat “toplumsal cinsiyet eşit-
liği” her şeyi buharlaştırıp, katı olan hiçbir şey bı-
rakmıyor. Ortalık her erkeği cani görecek kadar 
tüm erkeklere olumsuz bir gözle bakan kadınlarla 
veya her kadını erkeğin potansiyel düşmanı gö-
ren erkeklerle doluyor. Şu ana kadar uygulanan 
kısmıyla bile “toplumsal cinsiyet eşitliği” mevcut 
problemleri çözmüyor; onları yok sayıyor ve yeni 
yahut daha şiddetli problemler oluşturuyor. “Eşit-
lik” öncelikle süregelmekte olan toplumsal işleyi-
şi; toplumsal kurumların işlevlerini etkiliyor ve 
hatta kurumları yapısal olarak dağılmanın eşiğine 
getiriyor. Aile bu konuda en önemli örneklerden 
birisidir. “Farklı olmanın” yol açtığı problemleri 
çözmek için önerilen “eşitlik” çok daha büyük 
problemlerin sebebi olmaktadır. Herhâlde olması 
gereken belirli bir aşamaya göre “problemleri” do-
ğal kabul etmek, fakat ideal anlamda problemsiz 
bir hayatın inşası için çaba sarf etmektir. Fakat bu 
süreçte olmaması gereken şey “eşitliktir”; çünkü 
o çok daha büyük problemlere yol açmaktadır, 
açacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet, Kadına Şiddet ve 
Cinsel İstismar Kargaşası

“Toplumsal cinsiyet” rol ve sorumluluklarının 
yol açtığı ve açabileceği problemler bağlamın-
da söylenebilecek olanlar özü itibarıyla bu ifade 
edilenlerle sınırlıdır. Ancak “toplumsal cinsiyet” 
konusu bugünün Türkiye’sinde oldukça farklı an-
lamlar yüklenerek hiçbir şekilde alakası olmayan 
konularla irtibatlı hâle getirilmektedir. Hatta daha 
da önemlisi bazı bireysel ve toplumsal problemle-
rin sebebi olarak gösterilmektedir. Doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde ilgisi olmadığı hâlde toplumsal 
cinsiyet ile irtibatlı hâle getirilen konular arasında 
özellikle “kadına yönelik şiddet” ve “cinsel istis-
mar” vardır. 
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Özü itibarıyla “kadına yönelik şiddet” veya 
“cinsel istismar” bir kişilik problemidir; çözümü 
muhakkak gereklidir. Problemin çözümü için her 
türlü yasal düzenlemenin yapılması zorunlu oldu-
ğu gibi; eğitim kurumu başta olmak üzere farklı 
kurum ve kuruluşların da konuya yönelik giri-
şimlerin önemli birer aracı olarak kullanılması ge-
rekmektedir. Ancak tüm bunlardan önce “şiddet” 
veya “istismar” denen şeyin açık ve seçik olarak 
tanımlanması gerekmektedir; eğer yapılabiliyorsa 
veya yapılabildiği kadarıyla. Çünkü örneğin “şid-
det” (örnek olarak fiziksel şiddet dikkate alınarak 
ifade etmek gerekirse) tamamıyla denecek düzey-
de algıya ait bir durumdur. Yani fiziksel bir mü-
dahalenin “şiddet” olup-olmamasını, o eylemin 
fiziksel sebep ve sonucu değil, amacı belirlemek-
tedir. Bunu biraz daha açmak gerekirse; bir kişi-
nin bedenine verilmiş fiziksel bir zarar, o zarara 
yol açan eylem ile değil, eylemin niyeti ile “şiddet” 
olmakta veya olmamaktadır. Kasıt olmaksızın; 
karşıdaki kişiye fiziksel bir zarar verme amacı ta-
şımaksızın gerçekleşen bir eylem sonucunda açığa 
çıkan fiziksel zarar/etki taraflar açısından ve özel-
likle de “mağdur” açısından “şiddet” olarak anlam 
kazanmamaktadır. Spor müsabakaları sırasında 
kasıt taşımaksızın gerçekleşen ve fiziksel bir mağ-
duriyetle sonuçlanan girişimler böyledir. Bunun 
böyle olduğunu herkes bilmektedir. 

Ancak ilginçtir, kadın-erkek arasındaki her 
türlü tutum veya davranış niyete bakılmaksızın 
çok kolaylıkla şiddet kategorisine dâhil edilmekte 
ve eğer “mağdur” taraf kadın ise bu durum “erkek 
şiddeti” olarak yasal bir konu hâline getirilmek-
tedir. Çok daha önemlisi kadınlar, kocalarının 
kendilerine yönelik fiziksel her türlü davranışını 
kolaylıkla ve hatta hiç tereddüt etmeksizin “şid-
det” kategorisine dâhil etmeye teşvik edilmekte-
dirler. Değerlendirmede niyet/kasıt faktörü yok 
sayılmaktadır. Niyetin niteliğini bilecek olanın 
“mağdur”dur. Fakat “mağdur” son derece sofis-
tike girişimlerle bir “akıl tutulmasına” uğratıla-
rak, kocası bağlamında gerçekleşen her durumu/

davranışı “şiddet” olarak değerlendirmeye zor-
lanmaktadır. Bir adım ötesi ve daha da korkuncu 
ise yargının, herhangi bir kişinin telefon ihbarını 
dahi delil kabul ederek ve üstelik “mağdur” oldu-
ğu ifade edilen kişinin itirazlarına rağmen ihbarın 
konusu olan kadını “şiddet mağduru” olarak nite-
lemesi ve kocasını “suçlu” kabul etmesidir. 

Konuya ilişkin yasal süreç bireysel ilişkileri de 
aşarak doğrudan aile kurumunun işleyişine zarar 
veren bir girişimin gereği olarak işlemektedir. Bu 
bağlamda 13 Mart 2012 tarihinde ilk kez Türki-
ye tarafından onaylanan “İstanbul Sözleşmesi” ve 
takiben 20 Martta yürürlüğe konulan 6284 sayılı 
yasa “problemi” çözmemiş, problemi büyütmüş-
tür. Nicelik olarak “kadına yönelik şiddet” suçu” 
arttığı gibi, niteliği de ağırlaşmıştır. Zira olağan/
süregelmekte olan ilişkilerde “şiddet” kabul edil-
meyen şeylerin “şiddet” kapsamına dâhil edilmesi 
“şiddet suçunu” sayısal olarak artırırken; “şiddet” 
uygulamadığı hâlde şiddet faili olduğu iddiasına 
bağlı olarak uğradığı yasal mağduriyet erkekler-
den bazılarını gerçek anlamda şiddete yönelmek-
tedir. Çok kolaylıkla, erkeğin potansiyel şiddet 
eğilimi cinayete uzanan bir duruma evrilebilmek-
tedir. Yasa örneğin tokat veya tekme fiilinin önüne 
geçemediği gibi, ağır yaralama ve hatta cinayete 
uzanan bir yolun açılmasına vesile olmaktadır. 
Hâlbuki yasal düzenlemelerin amacı problem çöz-
mek olmalıydı. 

Bu bağlamda “çocuklara yönelik cinsel istis-
mar” da çok önemli problem alanlarından birisi-
dir. Kitle iletişim araçlarına yansıyanlardan anlaşıl-
dığı kadarıyla “çocuklara yönelik cinsel istismar” 
bağlamında çok ağır mağduriyetler yaşanmakta-
dır. Daha da önemlisi yaşananlar yaşanacakların 
küçük bir işaretidir. Fakat toplum tehlikenin hâlâ 
farkında değildir. Bu sebeple de konu bağlamında 
bir gündemi bulunmamaktadır. Ancak “çocuklara 
yönelik cinsel istismar” ile ilgili inşa edilen anla-
yışın ve bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelerin ne tür toplumsal, kültürel ve 
bireysel mağduriyetlere yol açacağını anlamak için 

Bazı kitle iletişim araçlarının bir genelleştirme yaparak her dokunmayı “sapkın” niyetler 
taşıyan bir eylem olarak algılanmasını sağlamaları, büyük-küçük arasındaki geleneksel 
sevgi gösterilerinin tamamını “sapkınlık” olarak nitelemeye yönelik bir anlayışın yoğun bir 
şekilde topluma pompalanması, yaşanmakta veya yaşanacak problemleri çözmemektedir. 
Bu gidişatta tüm “yabancıları” hatta birinci dereceden “aile bireylerini” “sapık” olarak 
nitelemeye yol açabilecek bir süreç başlatılmış bulunulmaktadır.
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özel ve derinlikli araştırmalara ve analizlere gerek 
bile yoktur. Bunun sebebi toplumsal/kültürel ka-
bul ve alışkanlıklar ile konu ile irtibatlı yasal dü-
zenlemelerin çatışmasıdır. Gerek “kadına yönelik 
şiddet” bağlamında gerçekleştirilen yasal düzenle-
meler ve gerekse genel anlamda “cinsel istismar” 
özel olarak da “çocuğa yönelik cinsel istismar” 
konusunda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler 
yapılırken toplumun geleneksel değerleri/alış-
kanlıkları hiçbir şekilde dikkate alınmamış, hatta 
daha da önemlisi son derece masum veya kayda 
değer bir problem sayılamayacak şeyler dahi “suç” 
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu durumun 
hâlihazırda gazetelerin 3. sayfasına yansıyan olay-
lara dönüşmüş, somut örnekleri sayısı gittikçe ar-
tar bir şekilde gündeme gelmeye başlamıştır. 

Maalesef çocukları, kadınları veya erkekleri 
cinsel anlamda istismar eden veya edecek “sap-
kınlar” her zaman var olmuştur ve olacaktır da. 
Söz konusu istismar en hafifiyle “dokunma” şek-
linde gerçekleşmektedir. Bu “dokunma” durumu 
önemlidir. Çünkü geleneksel olarak bir çocuğu 
yanağını veya başını okşayarak sevmek gibi dav-
ranışlar toplumumuzun kültürel kodlarında yay-
gın ve güçlü olarak yer almaktadır. Buna karşılık 
önemli olanın “niyet” olduğu unutularak gerçek-
leştirilen yasal düzenlemeler, tanımadığı birisinin 
başına değen elini “istismar” olarak değerlendir-
meye şartlandırılmış küçük bir çocuğun iddiasını 
yasal takibata konu hâline getirmeye yetmektedir. 
Tabii ki kişi eğer daha önce bir toplumsal linçe 
kurban gitmemişse. Bazı kitle iletişim araçlarının 
bir genelleştirme yaparak her dokunmayı “sapkın” 
niyetler taşıyan bir eylem olarak algılanmasını 
sağlamaları, büyük-küçük arasındaki geleneksel 
sevgi gösterilerinin tamamını “sapkınlık” olarak 
nitelemeye yönelik bir anlayışın yoğun bir şekilde 
topluma pompalanması, yaşanmakta veya yaşana-
cak problemleri çözmemektedir. Bu gidişatta, tüm 
“yabancıları” hatta birinci dereceden “aile bireyle-
rini” “sapık” olarak nitelemeye yol açabilecek bir 
süreç başlatılmış bulunulmaktadır. 

Sonuç

Gelinen mevcut toplumsal ve yasal aşamada 
muhakkak dikkate alınması ve gereğine uygun 
tutum ve tavır sergilenmesi gereken birkaç husus 
vardır:

1- “Toplumsal cinsiyet” ile “kadına yönelik şid-
det” birbiriyle doğrudan ilişikli durumlar değildir. 
“Kadına yönelik şiddetin” hiçbir şekilde sebebi 

“toplumsal cinsiyet” olarak değerlendirilemez. 

“Toplumsal cinsiyet” toplumsal hayatın zorunlu 

bir gereğidir. “Kadına yönelik şiddet” ise bir kişi-

lik problemidir. 

2- “Toplumsal cinsiyetin” sebep olduğu prob-

lemlerin sıfırlanması veya azaltılmasının yöntemi 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” değildir; “toplumsal 

cinsiyet eşitliği” çok daha büyük problemlere yol 

açabilecek bir ütopya, hatta daha önemlisi birey-

sel ve toplumsal gerçeklikle çatışan bir anlayıştır. 

3- “Kadına yönelik şiddetin” önlenmesiyle ilgi-

li yasal düzenlemeler “şiddet olmayan” eylemleri 

“şiddet” kategorisine dâhil ederek “şiddet olma-

yan” eylemlerin de gerçekten “şiddet” hâline dö-

nüşmesini sağladığı gibi, mevcut şiddetin dozajını 

daha da artırmaktadır. Toplumsal/kültürel gerçek-

lik dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapıl-

ması her konuda önemli olduğu gibi, toplumun 

temel taşı olan aileyi ilgilendiren konular da çok 

daha büyük öneme sahiptir. Zira “kadına yönelik 

şiddet” konusunda yapılan yasal düzenlemelerin 

işleyiş mantığı, karı-kocayı birbirlerinin rakibi ve 

hatta hasımı görme anlayışına göre işlemektedir. 

4- “Kadına yönelik şiddetin” gerçekten mağ-

duru kadınların korunması amacıyla verilen erke-

ği evden uzaklaştırma cezası, kadını korumadığı 

gibi, ailenin de dağılmasına yol açmaktadır. Gele-

neksel/kültürel/dini referansları olan başka tedbir-

lerin uygulamaya konulması zorunluluğu vardır. 

Mevcut cezalandırma biçimi toplumsal gerçeklik-

le ve geleneksel anlayışlarla çatışma hâlindedir. 

Bu da problemi çözmemekte, probleminin daha 

da ağırlaşmasına sebep olmaktadır. 

5- “Şiddet”te de “cinsel istismar”da da niyet 

önemli ve temel belirleyicidir. Elbette ki bazı du-

rumlarda niyetleri net şekilde belirlemek müm-

kün olmayabilir. Bu sebeple niyeti tamamen devre 

dışı bırakarak “şiddet” veya “istismar”ın anlam 

alanını büyütmek çok daha ciddi düzeyde birey-

sel ve toplumsal problemlere yol açacaktır. 

6- “Şiddet” ve “istismarın” açık-seçik tanımlan-

maması ve toplumsal/geleneksel özelliklerin dik-

kate alınmaması özelde aile kurumunun, genelde 

ise toplumsal uyum ve dengenin kaybedilmesine 

yol açacak niteliktedir. 

7- Toplumsal/geleneksel gerçeklikleri göz ardı 

ederek gerçekleştirilen “yasa ithali” zihniyeti der-

hal terk edilmelidir.
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İ nsanın özgürlüğü 
sorunu, düşün-

ce tarihinin esaslı 

meselelerinden bi-

ridir. Yapıp etmele-

rimizin sınırlarının 

nerede başlayıp 

nerede bittiğini 

hep merak etmi-

şizdir. Yaptığımız 

şeyi neden öyle 

yaptığımız ile uzak 

durduğumuzdan hangi sebepten ötürü teberri et-

tiğimiz hususu bütün bir düşünce tarihi boyunca, 

özellikle ahlak felsefesi bağlamında, tartışılagel-

miştir. İnsan, bir otorite tarafından “belirlenen” 

olmaktan genel olarak hazzetmez. Bu durumu 

köle olmakla eşdeğer görür. Kölelik ise iradesine 

pranga vurulmuş kişilerin özelliğidir. Bu nedenle 

özgürlük her zaman çekiciliğini korumuştur.

“Bağ”lardan kurtulmak, kendi olabilmek, ter-

cihlerinin öznesi olmayı başarmak, birey olma 

iradesini gösterebilmek, otoriteler karşısında ba-

ğımsız olarak varlığını sürdürmek şeklinde an-

laşılmıştır genel olarak. Özgürlük, tarihin hiçbir 

döneminde anlam arayışından bağımsız değildir. 

Varlık alanında işgal ettiği yerin anlamını “bilme” 

ihtiyacı insanın temel arzusudur. Mutluluğu elde 

etmesi bu bilgiye 

bağlıdır. Bütün bir 

ömrü boyunca bu 

bilginin peşinden 

koşar. Dünya zin-

danından kurtul-

mak içindir bu ko-

şusu. Öz yurdunu 

aramaktadır. Ce-

lalettin Rumi’nin 

Mesnevi’nin giri-

şinde konuşturdu-

ğu “ney” gibidir insan… Ney, kamışlıktan kopa-

rılmış olmanın verdiği ıstırapla feryat etmektedir. 

Yanık sesinin sebebi budur. Yalnız kalmıştır ve 

tekrar öz yurduna kavuşma anını beklemektedir. 

İnsan da safiyet makamından tenzil-i rütbeye ma-

ruz kalarak dünyaya düştüğünden beri (hubût), 

tekrar öz yurduna kavuşma arzusuyla yanmak-

tadır. Hiçbir sorunun olmadığı asude, sorunsuz, 

rahat ve müreffeh olan makamdan; düşmanlığın, 

fitnenin, cinayetin, nifak ve şikakın, fücur ve fesa-

dın olduğu dünya hayatına geldiğinden beri inim 

inim inlemektedir. Neyse ki “Hâdi” olan Allah 

(c.c), insanı bu dünyaya gönderdikten sonra da 

hidayetini (yol göstericiliğini) esirgememiş, pey-

gamberler aracılığıyla yeryüzünde sarhoşça dola-

şan bu aciz varlığa (insana) lütufta bulunmuştur. 

Özgürlük kavramının arkasına sığınarak “beden”i merkeze 
alan bir ideolojik duruşla karşı karşıya olduğumuzu bilmek 
zorundayız. Feminizm, bio-politika ve toplumsal cinsiyet 
biri olmadan diğeri düşünülemeyecek olgulardır. Esasında 
kavram haritası oldukça geniştir. Fakat ben ana omurgayı teşkil 
eden bu kavramları masaya yatırmak önemli bir başlangıçtır. 

Kamil ERGENÇ

Tuğyana Entelektüel Kılıf: 
Feminizm, Bio-Politika ve Toplumsal Cinsiyet
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Özgürlük sevdasıyla yanıp tutuşan ve fakat delale-
tin bin bir türüyle haşır neşir olan insana bağışla-
nan bu ilahi rehberlik nimeti (vahiy), hiç şüphesiz 
nimetlerin en büyüğüdür.

İnsanın Kuvveleri

İnsan kendisine verilen kuvvelerle dünya ha-
yatına gözlerini açar. Bu kuvveler akıl, öfke ve 
arzudan ibarettir. Klasik metinlerimizde ruhun 
özellikleri bağlamında sayılan bu kuvveler bü-
tün bir hayatı boyunca insana eşlik eder. İnsan, 
akıl kuvvesiyle meleklere öfke ve arzu (şehvet) 
kuvvesiyle de hayvanlara benzer. Şayet öfke ve 
arzu kuvvesini aklının kontrolüne verirse kema-
le doğru yol alır. Tersi durumdaysa, yani öfkesi 
ve şehveti aklına galip gelirse aşağının da bayağı-
sı bir varlık hâline gelir. Kitab-ı Kerim’in “esfele 
sâfilîn” dediği bu insandır. Akıl, öfke ve şehvet ru-
hun özellikleri olmakla birlikte ruh bir bütündür. 
Tıpkı rengi, biçimi, kokusu ve tadıyla bir bütün 
olan meyve gibi… Bu bütünün içinde akıl, ken-
disini öfke ve şehvetin tesirinden vahyin yardımı 
olmadan kurtaramaz. Bu nedenle “selim akla” sa-
hip olmak için pür hakikat olan vahye istinat et-
mek gerekir. İlahi rehberlik işte burada gereklidir. 
Peygamberler, pür hakikati evvela kendi benlikle-
rinde yaşar ve insanlara örnek olurlar. İnsanlar da 
peygamberi örnek alarak müstakim bir yol üzere 
hareket ederler. İnsanın, kendisine verilen kuv-
veleri kullanma yetisine irade denir. İrade, insanı 
hem melekler hem de hayvanlar âleminde istisnai 
bir varlığa dönüştürür. İnsanı, melekleri kıskan-
dıracak seviyeye ulaştıran da hayvanları utandıra-
cak bayağılığa düşüren de iradedir. İrade, tercihte 
bulunmak demektir. Tercih yapma yeteneği insanı 
insan yapar. Denebilir ki insan, tercihleri ölçüsün-
de insandır. Celalettin Rumi’nin bir rubaisinde 
dediği gibi:” Topraktan yaratılan bedenimiz gökle-
rin nurudur/Gayretimize melekler bile gıpta eder/
Bazen günahsızlığımızı melekler kıskanır/Bazen 
arsızlığımız şeytanı kaçırır.” Hem Platon hem de 
Kindi akıl, öfke ve şehveti semboller aracılığıyla 
tanıtır. Akıl meleği, öfke köpeği, şehvet ise domu-
zu sembolize eder. Aklını kullananlar meleklere 
mahsus safiyete kavuşurken, öfke ve şehvetinin 
esiri olanlar köpekler ve domuzlara benzerler. Kı-
saca hayvanlaşırlar. Akıl ve irade sahibi olmasına 
rağmen öfke ve şehvetin esiri olanları aziz Kur’an, 
hayvandan da aşağı bir varlık olarak tanımlar.

Buraya kadar söylediklerimiz ele alacağımız 
konuyla alakasız gibi görülebilir. Ancak özgürlük 
kavramının arkasına sığınarak “beden”i merkeze 
alan bir ideolojik duruşla karşı karşıya olduğumu-
zu bilmek zorundayız. Feminizm, bio-politika ve 
toplumsal cinsiyet biri olmadan diğeri düşünüle-
meyecek olgulardır. Esasında kavram haritası ol-
dukça geniştir. Fakat ben ana omurgayı teşkil et-
tiğini düşündüğüm kavramları masaya yatırmayı 
tercih ettim. Sözünü ettiğim bu kavramların, her 
geçen gün, literatürdeki yerlerini kavileştirdikle-
rini de söylemeliyim. Öyle ki Diyanet İşleri Baş-
kanlığı bile bu literatürün anahtar kavramların-
dan olan “cinsel yönelim” kavramını hazırladığı 
bir resmi belgeye koymuştur. (Bkz. Ulusal Meslek 
Standardı Manevi Danışmanlık s. 17) Ayrıca bu 
kavramların literatürdeki yerlerini sağlamlaştır-
maya en büyük desteği, hiç şüphesiz, 17. yüzyıl 
Avrupa’sının ifsat olmuş aklı tarafından biçim-
lendirilen ve temel amacı Avrupamerkezci insan-
evren-tabiat-tarih-zaman ve mekân tasavvurunu 
Avrupalı olmayan toplumlara benimsetmek olan 
“bilim” vermiştir. Özellikle de antropoloji, psi-
koloji, sosyoloji ve tıp… İlginçtir bu alanlar aynı 
zamanda Avrupalı olmayan toplumları Avrupa’nın 
müdahalesine açık hâle getirme ve müdahaleye 
bilimsel kılıf üretme ihtiyacını da karşılamışlardır. 
Yani bir anlamda bu disiplinler için “kolonyaliz-
min uç beyleri” denebilir. Dolayısıyla gerek fe-
minizm ve toplumsal cinsiyet kuramının gerekse 
Foucault tarafından ana çerçevesi çizilen bio-poli-
tika modelinin ihtiyaç duyduğu doneleri sözünü 
ettiğimiz bu bilim dallarından devşirdiğini söyle-
yebiliriz. Sadece bu durum bile ilgili kavramların 
ne kadar operasyonel bir içeriğe sahip olduğunu 
anlamak için yeterlidir. Bu nedenledir ki bu üç 
kavramı masaya yatırırken sorunun kaynağı ola-
rak Hıristiyan Avrupa’yı görmek durumundayız. 
Kavramların canlı olduğu, belli bir tarihsel vasatta 
ve belli bir davranışlar dizgesini içerecek şekilde 
ürediğini; zamanla içerik kaybına veya değişimine 
maruz kalacağını; bir kavramı anlamanın yolunun 
o kavramın içine doğduğu toplumda cari olan ik-
tisadi, içtimai, siyasi, hukuki ve felsefi bağlama 
nüfuz etmek gerektiğini hatırda tutmakta fayda 
var.

Beden ve özgürlük ekseninde gündemlerimizi 
işgal eden bu kavramların aziz Kur’ân’ın kavram-
lar hiyerarşisinde nereye tekabül edeceği hususu 
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da kanaatimce önemlidir. Amacımız sadece me-

seleyi Hıristiyanlığın tarihindeki gelişimi bağla-

mında tartışmak olmamalı. Bu kavramların içkin 

oldukları fiillerin Kur’an zaviyesinden isimlendi-

rilmesi de yapılmalıdır. Ki böylece itikadi duru-

şumuz netleşsin. Bendeniz bu bağlamda fahşa ve 

tuğyan kavramlarının muhteva olarak söz konu-

su bağlama uygun olduğunu ve tuğyanın, fahşayı 

da kapsayan “şemsiye” bir kavram olduğunu dü-

şünüyorum. Haddi aşma, azgınlaşma, taşkınlık 

yapma, sınır tanımama gibi anlamları havi olan 

tuğyan kavramıyla; çirkinlik, ahlaksızlık, aklın ve 

örfün kabul etmediği filleri 

tanımlamak için kullanılan 

fahşa kavramı, feminizm/

bio-politika/toplumsal cin-

siyet kavramlarının İslam 

noktayı nazarından nasıl gö-

rülmesi gerektiğini netleşti-

rir umudundayım. 

Bu bağlamda, nitelik-

sel olan (yani ölçülebilir 

ve sayılabilir olmadığı için 

eşitliğin konusu olamaya-

cak olan) erillik ve dişillik 

olgusunu “eşitlik” düzle-

minde tartışmak suretiyle 

adaletin ve hikmetin uzağı-

na demirleyen feminizmin 

haddini aştığı kanaatinde-

yim. Feminizmin kavram haritasında önemli bir 

yer işgal eden “toplumsal cinsiyet” kavramının ise 

(özellikle Judith Butler tarafından savunulan) bi-

yolojik varlığımızın cinsiyetsiz olduğu ve erillik ve 

dişillik rollerinin içine doğduğumuz toplum tara-

fından bize giydirilen bir elbise olduğu iddiasıyla 

topluma yüklediği “Rab” rolünden ötürü haddini 

aştığını düşünüyorum. Ve en nihayetinde beden/

hayat üzerinde mutlak hâkim olma iddiasındaki 

ulus-devleti (iktidarı) eleştireyim derken, üremeyi 

öncelemeyen cinselliğin (homoseksüellik ve lezbi-

yenlik) meşruiyetine kapı aralamaya çalışan Fou-

caultçu bio-politik kuramın da, içerisinde hakikat 

kırıntıları barındırıyor olmasına rağmen, merdut 

olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bize lazım olan 

hakikatin kırıntıları değil bizzat kendisi…

Feminizmin Serencamı

Sözünü ettiğimiz bu kavramların başlıkta yer 
alma biçimi kronolojiktir. Feminizm, Avrupa’da 
erkek egemen kültürün mağduru olan kadının 
özgürleşme hamlesi olarak doğdu. Ortaçağ Hıris-
tiyan düşüncesinin şeytanla eş tuttuğu ve bu ne-
denle hayatın dışına attığı ya da erkeğin mülkü 
olarak konumlandırdığı kadının Fransız İhtilali 
sonrasında her türlü baskıcı otoriteyi dışlayan 
karşı duruşu feminizmin temel ideolojik formas-
yonunu oluşturur. Birey olma çabası bu formas-
yonun en önemli unsurlarından biridir. Sonraları 
çalışma hayatında yaşanan haksızlıkların gideril-

mesi amacıyla verilen mü-
cadele de bu bağlamdan 
bağımsız değildir. Sanayi 
Devrimi’nin ortaya çıkardığı 
yoğun ve ağır çalışma koşul-
ları altında inleyen kadınla-
rın, erkeklerle aynı haklara 
sahip olma istekleri bu süre-
cin en önemli sacayaklarını 
oluşturur. Kapitalizmin boy 
vermeye başladığı yıllarda 
sömürülen emeğinin hak-
kını alabilmek için sosyalist 
örgütlenme içine giren ka-
dınların feminizme kazan-
dırdıkları yeni perspektif 
20. yüzyılda da devam eder. 

Fransız İhtilali’nin en 
meşhur sloganlarından biri olan eşitlik, feminist 
ideolojinin de serlevhasıdır. Erkeğin olduğu her 
alanda olma isteği bir anlamda erkekle yarış hâlini 
alır. Politik hakların kazanılması için verilen mü-
cadele, ancak 20. yüzyılda meyvesini verecek-
tir. Türkiye bu alanda Avrupa’nın önüne geçer. 
Kadınların oy kullanma hakkına sahip olmaları 
Türkiye’de Avrupa ve Amerika’ya göre oldukça 
erken bir zamana rastlar. Artık kamusal alanın 
her alanında yer almayı başarmış bir kadın im-
gesi oluşmuştur. 20. yüzyıl, politik alanda varlı-
ğını ispatlayan kadın örnekleriyle doludur. Mar-
garet Thatcher en önde gelenleri olacaktır. Halkı 
Müslüman ülkelerde ise 90’lı yıllarda eş zamanlı 
olarak Tansu Çiller ve Benazir Butto’nun isimle-
ri öne çıkar. Politikaya kadın elinin değmesi fe-
minist ideolojinin zafer hanesine altın harflerle 
yazılır. Son yıllarda her seçim döneminde kadın 

Feminizmin kavram haritasın-
da önemli bir yer işgal eden 
“toplumsal cinsiyet” kavramı-
nın ise(özellikle Judith Butler 
tarafından savunulan) biyolo-
jik varlığımızın cinsiyetsiz oldu-
ğu ve erillik ve dişillik rolleri-
nin içine doğduğumuz toplum 
tarafından bize giydirilen bir 
elbise olduğu iddiasıyla toplu-
ma yüklediği “Rab” rolünden 
ötürü haddi aşmaktadır.
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yönetici sayıları üzerinden siyasi partilere uygula-
nan tazyik, kazanımların artmasını ve muhkem-
leşmesini temin eder. Türkiye özelinde söyleyecek 
olursak, kadın yöneticilerin olmadığı ya da az ol-
duğu siyasi partiler “heteronormatif” kavramının 
gazabına uğramaktadır. Feminist literatürün bu 
efsunlu kavramı, muhatabını anında terörize et-
mektedir. Batının Doğu için kullandığı ilkel/pri-
mitif, barbar ve vahşi kavramları ne ifade ediyorsa 
“heteronormatif”te öyledir. Batı nasıl ki barbarlığı, 
vahşiliği veya son yıllarda, anti-demokratikliği ge-
rekçe göstererek işgal ve sömürülerini meşrulaş-
tırdıysa, feminizm de “heteronormatif” kavramı-
nın himmetiyle bütün emellerine ulaşmayı dener. 
Kolonyal dilin istimlak ettiği Hint zihnini yeniden 
otantisitesine kavuşturmayı şiar edinen Spivak 
bile bu kavrama kayıtsız kalamaz. Britanya’nın 
Hindistan’ı sömürgeleştirme sürecinde bazı Hint 
geleneklerini (mesela kocası ölen kadının kocası-
nın cesediyle birlikte yakılması geleneği) “insanlık 
dışı “ ilan edip müdahaleyi meşrulaştıran sinsili-
ğini deşifre eden Spivak’ın, heteronormatif kavra-
mının da bir tür sömürgeleştirme biçimi olduğu-
nu fark edememesi ilginçtir.

Ataerkilliğin egemen olduğu Hint toplumunda 
Spivak’ın temsil ettiği feminizm, benzer kodları 
taşıyan diğer toplumlara da örnektir. Heteronor-
matif kavramı geleneksel kodları aşırı “eril” karak-
terinden dolayı mahkûm ederken, aynı zamanda 
cinsiyeti biyolojik olmaktan ziyade toplum tara-
fından belirlenen bir kategori olarak inşa eder. 
Böylece biyolojik varlığımız herhangi bir cinsiyeti 
barındırmayan bir bağlama hapsedilir. Erilliğin ve 

dişilliğin toplum tarafında zerk edilen bir gerçek-
lik olduğu algısı oluşturulmaya çalışılır. Modern 
sosyoloji bu noktada en iyi yardımcıdır. İnsanın 
içine doğduğu toplum tarafında şekillendirildiği 
bilimsel(!) tezleri, toplumsal cinsiyet kavramının 
içeriğine oldukça zengin bir katkı yapar. Dildeki 
“erillik” argümanından sadece gelenek değil, o ge-
lenekte içkin “din” de nasibini alır. Türkiye’deki 
feminist havzanın Kur’ân’ın dilinin aşırı eril oldu-
ğuna dair iddiaları bu bağlamda dikkat çekicidir.

Beden müstakil bir varoluşu mu temsil eder 
yoksa kültür sayesinde yorumlanan bir tarihsel 
gerçeklik midir? Biyolojik varlığımız herhangi bir 
cinsiyeti içermeyen hususiyette midir? Yoksa var 
olduğumuz andan itibaren bir cinsiyete ve o cinsi-
yetin gerektirdiği rollere sahip miyiz? Yetiştirilme 
tarzımız cinsiyet rollerinin doğuştan gelen hu-
susiyetlerini değiştirebilir mi? Şayet cinsiyet gibi 
bütün bir hayatı etkileyen rollerimiz bile toplum 
tarafından belirleniyorsa o zaman “ben” idrakin-
den nasıl bahsedilebilir? Karakteri/şahsiyeti/benli-
ği/ferdiyeti harici unsurlar tarafından “belirlenen 
(determine edilen)” bir varlığın “iradesinden” söz 
edilebilir mi? İradesi olmayan varlık mesul tu-
tulabilir mi? Ve belki en önemli soru bedenimiz 
kimin? Bedenimiz üzerinde mutlak anlamda bir 
tasarruf hakkına sahip miyiz? 

Bu sorulara bilimin cevap veremeyeceğini dü-
şünüyorum. Hele ki, kolonyalizmin uç beyliğine 
soyunmuş tıp, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji 
disiplinleri asla… Çünkü bugün adına bilim de-
nilen olgu, içeriği ve metodolojisi itibariyle, ifsat 
olmuş aydınlanma aklının ürünüdür ve bu akıl 
kutsalla rabıtası koparılmış bilgiyi referans almak-
tadır. Dolayısıyla yukarıdaki sorulara verilecek 
bilimsel yanıtlar daha baştan “yanlı”dır. Kimin 
yanını tutacağı ise aşikârdır. Bu bilim, bütünüyle 
zalimlerin hizmetinde çalışıyor. Tabiata ve insa-
na egemen olmanın türlü yollarını arıyor. Sorun 
çözmekten ziyade bizzat sorun üretiyor. Ekolojik 
zenginliği ve biyolojik çeşitliliği yok ediyor. Hava, 
su, toprak gibi yaşam için olmazsa olmazlardan 
olan varlıkları ifsat ediyor. Yaptığı tüm keşifler ve 
icatlar “tahakküm” amaçlıdır. Mazlumlar ve mus-
tazaflar bu bilimin nesnesi ve hatta deney malze-
mesi oluyor. Örneğin psikoloji alanında sağlanan 
ilerlemeler(!) Ebu Gureyb, Bagram, Guantanamo 
ve Şibirgan cezaevlerindeki mahkumlar üzerin-
de yapılan deneylerle mümkün oluyor. Naomi 

Çocuğun kadın özgürlüğü önünde engel 
olduğu tezinden kürtajın serbest bıra-
kılmasına, aynı cinslerin birlikteliğinin 
meşru kabul edilmesinden “ev içi eme-
ğin” ücretlendirilmesine kadar bir dizi 
meselede feminizm bio-politik kuramın 
gölgesine sığınır. Anneliği yadsır ve 
erkek egemen kültürün kadını ev içine 
hapsetme projesinin bir parçası olarak 
görür.
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Klein, İkinci Körfez Savaşı’nın sloganı olan “şok 
ve dehşet operasyonu”nun mahkumların beyin-
leri üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında bir 
tür hafıza silme operasyonu olduğunu yazmıştı 
yıllar önce. Talal Esad antropoloji disiplininin sö-
mürgeci emeller için nasıl işlevsel rol oynadığını 
oldukça dikkat çekici bir şekilde deşifre etmişti. 
Edward Said filoloji ve antropoloji disiplinlerinin 
Doğu’yu Batılı için anlaşılır kılma amacıyla nasıl 
araçsallaştırıldığını önemli eseri Şarkiyatçılık’ta 
gayet net bir şekilde açıklamıştı. Paul Feyerabend 
bilimin bir ideoloji olarak işlev gördüğünü ve ya-
şamı anlamlı kılacak çalışmalar yapmaktan uzak 
olduğunu dile getirerek dikkatlerimizi “bilimin ti-
ranlığına” çekmişti. Dolayısıyla cinsiyet olgusunu 
bilimsel veriler ışığında değerlendirmek, ziyade-
siyle sorunludur. Müslümanlar olarak bu konuda 
saf hakikat olan vahiyden başka bir dayanağımız 
yoktur.

İnsan; Kadın ve Erkek

Vahiy ise insanın erkek ve kadın olmak üzere 
iki cins olduğunu; biyolojik varlığımızın bir cinsi-
yetle birlikte dünyaya geldiğini beyan eder. Kadın 
ve erkek, neslin devamını sağlayan bir sünnetul-
laha (ilahi yasa) göre varoluş sahasına çıkarlar. 
Hurufi dilde Arapça “nun” harfi kadını “kef” harfi 
ise erkeği temsil eder. ”Bir”leşmeleri hâlinde ise 
“kun(yani oluş/yaratılış)” başlar. Kadın ve erkeğin 
birlikteliğine Batı’da olduğu gibi “çiftleşme” değil 
de “bir”leşme denilmesi manidardır. İki bedenin 
tek beden hâline gelerek bir başka bedenin var ol-
masına vesile olması sufi literatürde “cimada tev-
hid sırrı vardır” şeklinde yorumlanmıştır. Tevhid 
sırrından murat “bir”leşmek olsa gerektir. Birleşen 
bedenlerin aldıkları haz bu dünyada bir beşerin 
tadabileceği en yüksek maddi hazdır. Bu hazza 
yüklenen olumlu anlam mühimdir. Çünkü biraz-
dan işaret edeceğimiz üzere Ortaçağ Hıristiyanlı-
ğının en büyük inhirafı bu hazzı (ve pek tabi ki 
evliliği) küçümsemesi ve kadını haz veren olduğu 
için şeytanla ve kötülükle eş tutmasıdır. Feminiz-
mi ortaya çıkaran vasat burasıdır. 

Bryan S. Turner “Ortaçağ’da kralın iki bedenli 
olduğu zannedilirdi” der. Biri toplumun birliğini 
temsil eden ve kutsallıkla hâlelenmiş bedeni, di-
ğeri ise kralı dokunulmaz kılmak için üretilmiş 
“öldürülmesi hâlinde hem krala hem de topluma 
saldırı anlamı taşıyan” bedeni. Bu kutsallık hâlesi 
sayesinde krallar bir yandan halkla aralarına 

manevi bir barikat koymuş olurken, diğer yandan 
yaptıklarının sorgulanamaz olduğun da zımnen 
ifade ederlerdi. Benzer uygulama kısmen halkı 
Müslüman olan toplumlar için de geçerlidir. Pa-
dişah/sultan “tanrının yeryüzündeki gölgesi”dir. 
Onun bedeni her ne kadar herhangi bir beşer 
bedeni gibiyse de, temsil ettiği değer itibariyle 
farklıdır. Onun bedeninin ortadan kalkması hem 
devletin meşruiyetini tartışılır kılmakta hem de o 
devletin vaziyet ettiği topluluğu “başsız” bıraktı-
ğı için dağılmaya sebep olmaktadır. Bu sebepten 
O beden, en iyi şekilde korunmayı hak eder. İlk 
İslam devletinin halifelerinin üçünün de öldürül-
müş olmaları tesadüf değildir. Beden algısındaki 
değişimi anlamak açısından devlet başkanının 
bedeni ile yönetilenlerin bedeni arasındaki farka 
bakmak gerekir. İlk halifeler kendilerini Müs-
lüman toplumdaki herhangi bir Müslümandan 
ontolojik olarak farklı görmedikleri için oldukça 
rahat davranıyorlardı. Ancak yönetici ile halkın 
arası açıldıkça beden algısı da değişti. “Kutsal 
beden” algısı bu açıklıktan istifade ederek bürok-
rasiye nüfuz etti. Müslümanların birbirlerinden 
emin oluşu üzerine kurulu kamu düzeni korun-
mayı yadsıyan bir hususiyete sahipti. Medeniyet-
le temas kurdukça Müslümanlar da devletlerinin 
kurumsal yapılarında çok yoğun hiyerarşiler icat 
ettiler. Bu hiyerarşi, yöneten-yönetilen ilişkisinde 
bedene yüklene anlamı da tabiatıyla farklılaştırdı. 
Böylece beden sadece biyolojik özelliği olan bir 
varlık olarak değil, sosyal/siyasal anlamı olan bir 
boyuta evirildi.

Beden algısındaki değişim burada kalmadı 
şüphesiz. Aydınlanma düşüncesinin kurucula-
rından Descartes, akıl-beden ayrımını ortaya attı. 
Aklın dengi olarak ruhu erkeğe, doğanın dengi 
olan bedeni de kadına benzetti. Böylece akıl özel 
bir statüye kavuşurken, doğayı temsil eden beden 
mekanik bir varlık olarak kodlandı. Tabiatın oto-
nomluğunu savlayan aydınlanmacı aklın “meka-
nik doğa” tasavvuru, doğanın dengi olan kadın 
bedeni için de cari kılındı. Böylece beden de me-
kanik bir varlık olarak kabul edilmeye başlandı. 
Beden sosyolojisi, bu tasavvura itiraz etti. Çünkü 
doğanın dengi olan kadın bedeninin mekanik 
tasavvuru kadının ruhsuz olması demekti. Ruhu 
olmayan bir varlığın üzerinde her türlü operasyon 
yapılabilirdi. Ortaçağ Hıristiyanlığının da tartıştığı 
“kadının ruhu var mı?” meselesinin Descartes’le 
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yeniden hayat bulması, dikkat çekicidir. Rasyona-
litenin zaferi anlamına gelen aydınlanma düşün-
cesinin kadın algısı, sonraları radikal feminizmin 
doğmasına sebep olacaktır. Hıristiyanlığın akla zi-
yan işkencelere muhatap ettiği kadının kendisine 
sığınak olarak feminizme yaslanması, bu koşullar-
da mümkün oldu. Yaşananlar etki-tepki prensibi-
nin tipik bir yansımasından başka bir şey değildi.

Batı ve Hıristiyan Toplumların Tecrübesi

Hıristiyanlıkta beden, İsa (a.s) ve Meryem (a.s) 
imgelerinden bağımsız düşünülemez. Hıristiyan-
lığa göre İsa, tanrının bedenlenmiş hâlidir. Mer-
yem ise tanrının kelimesini rahminde taşıyan ve 
doğurandır. İsa çarmıhta korkunç acılar çekerek 
tanrısına kavuşmuş, Meryem ise bekaretinin iz-
zetine halel getirmeden hayatını sürdürmüştür. 
Yunan geleneğine yaslanan pagan Roma düze-
nine başkaldıran İsa’nın sadık havarileri, onun 
ölümünden sonra da yaklaşık üç asır mücadele 
ettiler. Muvahhit İseviler, ateş dolu hendekler-
de yakılma pahasına Roma’nın müşrik, erotik ve 
ırkçı karakterine direndiler. Roma bu direnişi kı-
ramayacağını anlayınca resmi din olarak Hıristi-
yanlığı kabul etti. Bu kabulden sonra Hıristiyanlık 
Roma’nın kodlarına uygun olarak evrim geçirdi. 
Aziz Pavlus’un elinde şeriattan arındırılan Hıris-
tiyanlık, laicus (laikler) ve clericus (ruhbanlar) 
olarak kendi içinde bölünme yaşadı. Bu bölünme 
Hıristiyanlığın tarihi açısından en kritik safhayı 
imler. Roma düzeni içerisinde mümince yaşana-
cağına inanlar laik olarak adlandırılırken; Roma’yı 
kokuşmuşluğun yatağı olarak gören ve mümince 
yaşamak için şehri terk etmenin gerektiğine ina-
nanlar ise cleric (ruhban) olarak adlandırıldı. Ruh-
banlığın Hıristiyanlığa girişiyle birlikte yeni bir 
beden (insan) tasavvuru ortaya çıkar. Bu tasavvur 
zevki yadsır ve acı çekerek arınmanın yüceliğine 
inanır. Kadın, zevk sembolü olduğu için “kötücül” 
bir karakter olarak kodlanır. Âdem’i yoldan çıka-
ran Havva düşüncesi burada ete kemiğe bürünür. 
Model kadın, bekâretin sembolü Meryem’dir. Hiç-
bir erkeğe eş olmadığı için Meryem yücedir. Mo-
del erkek ise İsa’dır. İsa evlenmediği için kirlen-
memiştir. Bir kadınla birlikte olmak kirlenmeyle 
eşanlamlıdır ortaçağ Hıristiyanlığında. Bu yüzden 
rahipler ve rahibeler evlenmezler. Rahipler İsa’nın 
rahibeler ise Meryem’in temsilcileridirler bir an-
lamda. Evlenmenin “zevk” içeren doğası, doğan 

her çocuğun günahkâr olarak doğduğu inancını 
besler. Çünkü zevk kötüdür. Ruhun düşmanıdır. 
Sadece zevkten beri olanların ruhu yücelebilir. 
Kadın, zevk nesnesi olduğu için mutlak kötüdür. 
Böylece ortaçağ Hıristiyanlığı takva piramidinin 
en üstüne bekâreti, ikinci sıraya dulluğu, en alta 
ise evlenmeyi koyar. Bu hiyerarşi bütün bir orta-
çağ boyunca hatta aydınlanma sonrasında bile de-
vam eder. Ta ki Fransız İhtilali’ne kadar.

Evlilik, zevk içerdiği ve zevk te günah olduğu 
için arınma şarttır. Arınmayı sağlayacak olan ise 
evlilik ve zevkle kirlenmemiş olan papaz/kilisedir. 
Günah çıkarma seansları(itiraf) papazı/kiliseyi, 
mahrem olana nüfuz etme imkânına kavuşturur. 
Bu özel bilgi, beden üzerinde otoriteyi tahkim et-
mek için oldukça işlevseldir. Hıristiyanlık bu yol-
la tek tek bedenlere nüfuz eden bir güce ulaşır. 
Evlilikler bu yolla denetim altına alınır. Bedenler 
kilisenin telkinlerine uymak mecburiyetindedir. 
Zevk düşmanlığı, evlilik içi birlikteliği bile etkiler. 
Buna göre çiftler birlikteliği uzatmamalı, neslin 
devamını sağlayacak sıvının rahme dökülmesiyle 
süreç hemen sonlandırılmalıdır. Zevki uzatmak 
ya da birlikteliği sıklaştırmak ruhun ıstırabına se-
bep olabilir (aslında olur demek daha doğrudur).
Roma’nın zevkperest doğasına karşı oluşan bu 
katı tavır, yıllar sonra kendi içinden daha radikal 
bir “Roma” çıkaracaktır. Bastırılan ve yadsınan 
zevk alenileşecek, pornografi aracılığıyla bedenler 
tüketim nesnesi hâline gelecektir. Bugünkü Av-
rupa/Amerika uygarlığı, zevki yadsıyan Ortaçağ 
Hıristiyanlığının içinden çıkmış Roma’dır. Hedo-
nizm, bu uygarlığın amentüsüdür.

Ortaçağ Hıristiyanlığını bu kadar katı yapan 
şey, Yunan/Roma geleneğinin sapkınlık düzeyiydi 
hiç şüphesiz. Yunan’da cinsellik, bugünkü kulla-
nımıyla söyleyecek olursak, bütünüyle heterosek-
süel değildi. Özellikle aristokratlar arasında ol-
dukça yaygın bir homoseksüellik söz konusuydu. 
Bu durum hayatın normal akışı içerisinde kabul 
edilir hatta bundan kaçınanlar kınanırdı. Öyle ki 
heteroseksüel olmayan ilişki türlerini ifade etmek 
amacıyla “Yunan usulü aşk” kavramı kullanılır-
dı. Politika ,sanat ve felsefe dünyasının büyük 
isimleri arasında ,hiç olmazsa bir iki eşcinsel tec-
rübe yaşamamış bir tek kimse bile bulunmazdı. 
M.Ö. 5. yüzyılın sonunda ve 4. yüzyılın başında 
aralarında Sophokles, Sokrates, Platon, Phidias, 
Pisistratos, Solon ve Büyük İskender gibi büyük 
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tarihsel kişilerin, siyasetçilerin, heykeltıraşların, 
yazarların ve filozofların yaşam öykülerinde eş-
cinsel serüvenler anlatılmaktadır. Üstelik Girit ve 
Sparta başta olmak üzere, bazı Yunan kentleri de 
eşcinselliği resmen kabul edilen bir kurum olarak 
benimsemişlerdi. Bu ve benzeri kentlerde yasa-
ların düzenlediği bir çerçevede eşcinsellik, genç 
yurttaşların geçmeleri gereken aşamalar içinde 
zorunlu bir yaşama giriş töreniydi. Atina gibi baş-
ka kentlerde ise oğlancılık, yasal sınıflamaya tabi 
tutulmamış olmakla birlikte olumlu bir toplum-
sal statü olarak kabul ediliyordu. Beden eğitimi 
salonlarında ve gimnasiumlarda genç erkekler ki 
bunlara “sevilen genç” anlamında eromenes deni-
lirdi, yaşlılar (erastes) tarafından erotik davranış-
lara muhatap oluyor ve bu duruma itiraz etmiyor-
du. Yaşlıların genç erkeklerle kurduğu bu ilişki, 
gencin artık yetişkinliğe adım atmasına ve aktif 
bir eşcinsel olarak kendisini ispat etmesine kadar 
devam ediyordu. 

Yetişkinliğe geçiş ise törenle gerçekleştirili-
yordu. Yunan’daki toplumsal cinsiyet algısı, he-
teroseksüelliği mahkûm etmiş ve bugün feminist 
çevrelerce dile getirilen cinsiyet eşitliği idealini 
kısmen de olsa gerçekleştirmişti. Demek ki bu-
gün muhatap olduğumuz toplumsal cinsiyet eşit-
liği söyleminin tarihi arka planında Yunan usulü 
aşk felsefesi yatmaktaydı. Ancak Yunan’da homo-
seksüel ve heteroseksüel sözcükleri kullanılma-
maktaydı. Bunların yerine “oğlanlara eğilimli” ve 
kadınlara eğilimli” ifadeleri kullanılırdı. Eşcinsel 
yönelimleri olanların çoğu heteroseksüel ilişkile-
rini de devam ettirirdi. Evli, çoluk çocuk sahibi 
kişilerdi ve metres hayatı yaşarlardı. Yunan’da 
cinsellik bölünmemiş bir hususiyete sahipti. Eş-
cinsellik zorunlu bir sınav olarak görülüyordu. 
Erastes (yaşlılar) tarafından kullanılan eromenes 
(sevilen genç erkek), öbür cinse yolculuk yaparak 
rüştünü ispat etmiş olurdu. Bu süreçte yetişkin er-
kek aktif, genç ise pasif rolde olurdu. Ta ki tam bir 
erkek hâline ulaşıncaya kadar… Hem kızlar hem 
erkekler için Yunanlıların düzenlediği yetişkin-
liğe geçiş törenlerinde travestiler de bulunurdu. 
Bunun sebebi ise bir insanın kendi cinsi arasında 
bir yetişkin olarak kabul edilebilmesi için, karşı 
cinsin görünümü altında simgesel bir dönüş yap-
masına olan inançtı. Yunan mitolojisinde erkek 
gücünü sembolize eden Herakles’in de pek çok 
eşcinsel serüveninin olması durumun ne kadar 

kanıksandığını göstermesi açısından manidardır. 

Sapkınlığın bu ultra hâli asırlar sonra, 18. yüzyıl-

da Francois Sade’ı ortaya çıkaracaktı. Literatüre 

Sadizmi sokan bu ruh hastası, Ortaçağ Hıristi-

yanlığına gösterilen tepkinin zirvesini temsil eder. 

Daha sonra bayrağı Freud devralacaktır.

Yunan’ın bu ultra-sapkın cinselliğini aynıyla 

Roma devraldı. Oldukça büyük bir medeniyete ev 

sahipliği yapan Roma’da cinsellik, aktiflik-pasiflik 

bağlamında ve bütünüyle zevk odaklı değerlen-

dirildi. Erkek olmak aktif olmak demekti. Aktif 

olmak ise zevk almak… Zevk veren kişi (erkek ya 

da kadın olsun fark etmez) köle olarak kabul edi-

lirdi. Bu bağlamda kadın zevk veren olduğundan 

baştan köleliğe mahkûm edilmişti. Kadının aktif 

role bürünmesi ise dünyanın tersine dönmesi an-

lamına gelirdi. Roma yüksek kültürünün(!) eril ve 

dişil olana kazandırdığı bu felsefi perspektif(!) ay-

nıyla Hıristiyanlığa miras kalacaktır. Hıristiyanlık 

bu mirasa dini bir gömlek giydirecek, Havva’nın 

yoldan çıkarıcılığı üzerinden kadın şeytanla eş tu-

tulacaktır. Böylece cinsiyet meselesi biyolojik ve 

sosyolojik olmaktan başka bir de felsefi-teolojik 

bir özellik kazanmış olacaktır. 

Feminizm, Roma’dan Hıristiyanlığa, oradan 

da modern döneme miras kalan bu “aktif erkek 

pasif dişi” yargısını tersyüz etmek için yıllarca 

uğraş verecektir. Bu uğraşısının meyvelerini ise 

20. yüzyılın ikinci yarısında almaya başlayacak-

tır. Özellikle sinema aracılığıyla kadın-erkek bir-

likteliğinin klasik algısını yıkmak için çok büyük 

çaba gösterilecektir. Filmlerdeki aşk sahnelerinde 

kadın aktif olarak gösterilecek, geleneksel kültü-

rün zevk veren kadın imajı yerine zevk alan kadın 

imajı oluşturulacaktır. Zevk veren olmanın köle 

Herakles Francois Sade
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olmak anlamına geldiği bir gelenekte böylesi bir 

tepki yadsınmamalıdır. 

Böylece Roma’dan Hıristiyanlığa tevarüs eden 

zevk nesnesi kadın (yani köle) imajı ortadan kal-

dırılmaya çalışılmıştır. Sadece sinemada değil spor 

dallarında da eşitlikçi yaklaşım benimsenmiş, er-

keğin yaptığı tüm sporları kadının da yapacağı 

kanıtlanmaya çalışılmıştır. (Burada bir parantez 

açarak bu aktiflik- pasiflik meselesinin İslam dün-

yası toplumlarında da karşılık bulduğunu söyle-

mek gerekir. Bir farkla ki, eril olanın aktifliği bir 

avantaj olarak, dişil olanın pasifliği de bir eksiklik 

olarak görülmez. 

Burada “tabi/fıtri” olana yapılan vurgu ön 

plandadır. Yani erilliğin aktifliği ile dişilliğin pa-

sifliği fıtri olana işaret eder. Burada erkek aşığı, 

kadın ise maşuku temsil eder. Sufi edebiyatında 

da ilahi olana duyulan sevgiyi sembolize etmesi 

bakımından “âşık maşukuna teveccüh gösterir” 

ilkesi yer alır. Yani tanrı dişil formda sembolize 

edilir. Kadına maşuk rolünü vermek onu Batı’da 

olduğu gibi köleleştirmek için değil bilakis yücelt-

mek içindir. Çünkü hareket âşıktan maşuka doğ-

rudur. Âşık seven, maşuk ise sevilendir. Sevilmek 

sevmekten daha yüce olduğu için kadına biçilen 

rol maşuk olmasıdır. Ateş-kelebek benzetmesi de 

bu bağlamda düşünülmelidir. Ateş pasif olanı (ka-

dını) kelebek ise aktif olanı (erkek) temsil eder. 

Kelebek ateşe doğru uçar ve nihayet yanarak (bir-

leşmeye işaret) ateş olur. Edebiyatımızda benzer 

benzetmelere rastlanır. “Kadınlar bilirim ülkeme 

ait/Yürekleri Akdeniz gibi geniş/Soluğu Afrika 

gibi sıcak/Göğüsleri Çukurova gibi münbit/Dağ 

gibi otururlar evlerinde/Limanlar gemileri nasıl 

beklerse/Öyle beklerler erkeklerini/Yaslandın mı 

çınar gibidir onlar/Sardın mı umut gibi”. Dikkat 

edilirse yapılan benzetmelerin hepsi (dağ, çınar, 

liman) sabit/pasiftir. Erkek ise liman-gemi ilişki-

sinde görüleceği üzere aktif olanı temsil eder. Tah-

rikle aynı kökten gelen hareketin erkeğe nispet 

edilmesi tabidir. Nitekim tabiatta da genel olarak 

eril olan aktiftir. Dişi tahrik olan/harekete geçen 

erkeği sükunete kavuşturur. Hareket, sükûnla 

karşılaştığında sükûn/et bulur. Görüldüğü üzere 

İslami literatürde aktiflik ve pasiflik, Hıristiyan 

Roma’da olduğu gibi bir cinsi yüceltip diğerini 

aşağılayan anlamda değil, bilakis mütemmim cüz 

olarak kullanılır.)

Ortaçağ Hıristiyanlığından modern döneme 
geçiş cinsiyet algısında da radikal değişikliklerin 
olduğu bir süreçtir. Bilimin kilise karşısında ka-
zandığı zafer dinin temsilcilerinin kamusal alan-
daki belirleyiciliklerini ciddi anlamda sarsmıştır. 
Bu sarsıntı siyasal birliktelik biçimi olarak ulus-
devleti, dini birliktelik biçimi olarak toleransı, 
hayatın idamesinde tek referans kaynağı olarak 
“rasyo”yu ve cinsel alanda da tıp biliminin ege-
menliğinin perçinlediği bir dönemin izlerini taşır. 
Artık beden, bilimin inceleme nesnesidir ve tabi 
olarak insanın arzularının, zevklerinin de bilimsel 
bir haritası pek ala çıkarılabilir. Nasıl ki Bacon, ta-
biata egemen olmak için acımadan her türlü mü-
dahaleyi meşru gördüyse (çünkü tabiat mekanikti 
ve mekanik olan ruhsuzdu. Ruhu olmayan da acı 
duymazdı.) beden üzerinde yapılacak deneyler, 
gözlemler ve bilimsel çalışmalar da hiçbir engel 
tanınmamaktadır. Aydınlanma üstatlarının meka-
nik evren tasavvuruna uygun olarak geliştirilen 
“mekanik beden” tasavvuru arzuların denetlene-
bilirliği ve yönlendirilebilirliği noktasında bilime 
çok geniş bir alan açmıştır. Artık kilisenin yerinde 
ulus-devlet vardır ve bu devlet modern dönemin 
tanrısıdır. Kilisenin “itiraf (günah çıkarma)” ritüeli 
aracılığıyla bedenler üzerinde kurduğu otoriteyi 
ulus-devlet bilim, özellikle de tıp bilimi, aracılı-
ğıyla sağlamaktadır. Sonraları denetimi mutlaklaş-
tırmak için okullar, hapishaneler, tımarhaneler ve 
fabrikalar da kullanılacaktır. Hıristiyanlığın tari-
hinde meydana gelen bu kritik değişim, bir bütün 
olarak bütün insanlığı etkisi altına alacaktır. Yeni 
dönemin papazları bilim adamlarıdır. Söyledikleri 
mutlak doğrudur. Vahyin yerini bilim, kilisenin 
yerini üniversite almıştır. 

Yeni dönemin siyasi bedeni olan ulus-devlet 
bedenler üzerinde mutlak denetim kurma ama-
cıyla hareket eder. Bilim, burjuvanın önderliğinde 
serpilip büyüdüğü ve şimdi bu burjuva ulus-dev-
leti inşa ettiği için artık bütün bir ulusun bede-
ni devletin koruması ve denetimi altındadır. Her 
ulus-devlet maiyetindeki “vatandaşların” doğu-
mu, ölümü, eğitimi, tedavisi, terbiyesi, cezalandır-
ması gibi her türlü işlerinden sorumludur. Kilise-
nin din aracılığıyla sağladığı denetim ve kurduğu 
nüfuz ulus-devlet aygıtının türlü enstrümanlarıyla 
kurulacaktır. Burada devletin eril karakteri hemen 
göze çarpar. Öteden beri egemenliğin ve iktida-
rın eril olduğu yönündeki hem Roma’da hem de 



55

 Umran • Mayıs 2019

  TUĞYANA ENTELEKTÜEL KILIF: FEMİNİZM, BİO-POLİTİKA VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Yunan’da serdedilen kanaatler yeni ulus-devlet ta-
rafından da sahiplenilir. Bütün bedenler ulus-dev-
letin bekasını sağlamak amacıyla vardırlar. Bekaya 
ters düşen hareketler, hemen cezalandırılır. Ha-
pishaneler cezalandırma merkezleri olarak önemli 
bir yer işgal ederler.

Toplumsal Cinsiyet ve Bio-Politika

Modern ulus devletin bu mutlak denetimci 
doğasını 20. yüzyılda Foucault tartışır. Cinselliğin 
doğası üzerine yazdığı yazılarla tanınan ve bugün 
feminist çevrelerce el üstünde tutulan Foucault’un, 
toplumsal cinsiyet ve bio-politika üzerine serdet-
tiği kanaatler dikkat çekicidir. İktidarın bilgiyi, 
bilginin ise arzuyu ürettiğini söyleyen Foucault, 
böylece arzunun iktidar tarafından denetlendiğini 
iddia eder. Beden artık politik alanın nesnesidir. 
Üremeye yaramayan cinsellik kabul edilebilir de-
ğildir. Çünkü ulus-devletlerin nüfusa ihtiyacı var-
dır ve neslin devamını sağlamayan cinsellik kabul 
edilebilir değildir. Feminist örgütlerin devletin 
resmî ağızları tarafından dillendirilen “üç çocuk” 
talebine karşı geliştirdikleri söylemin kökleri Fo-
ucault’dadır. Devlet aygıtının yatak odasına mü-
dahalesi olarak gördükleri üç çocuk talebinin, 
bio-politik perspektifin sonucu olduğu iddiasın-
dadırlar. Dolayısıyla feminist ideoloji açısından 
ulus-devletin kendisi de bir tehdittir. Çünkü her 
ulus-devletin vatandaşlara ihtiyacı vardır ve bu ih-
tiyaç ancak üremeyle karşılanabilir. Üremeyi sağ-
lamanın yolu da heteroseksüel birlikteliktir ki bu 
tutum farklı cinsel yönelimleri tehdit eder. Yani 
esasında her ulus-devlet bir yönüyle heteronorma-
tif karaktere sahiptir. Bu nedenle feminizm devlet 
aygıtına karşı anarşist bir tavrın mümessili olur. 
Bu anarşist tavır, cinsiyetin toplumsal normlarla 
belirlendiği iddiasını daha görünür kılmayı şiar 
edinir. Foucaultçu perspektifi bir tık ileriye taşı-
yan Judith Butler, toplumların kadın ve erkek cin-
sini baskın söyleme göre inşa ettiğini, dolayısıyla 

bunun dışına çıkmanın sapkınlık sayıldığını öne 
sürer. Butler’e göre cinsiyeti bakımından uyumsuz 
olan insandan toplumlar korkarlar. Çünkü bu in-
sanlar (cinsiyet yönelimi farklı olanlar), cinselliğin 
egemen normların dışında da yaşanabileceğinin 
en güzel örneğidirler. Dolayısıyla tehdit unsuru-
durlar. Bu bağlamda “kadınlar” kategorisi de top-
lumsal cinsiyetlendirme mekanizmasının ürünü 
olarak görülür ve reddedilmesi talep edilir. Butler 
daha da ileri gider ve cinsiyetin de tıpkı toplumsal 
cinsiyet gibi iktidar tarafından üretilmiş olacağını 
iddia eder. O zaman biyolojik varlığımız bir ikti-
dar ürünü hâline gelir. Yani aslında bedenler bir 
cinsiyete sahip değildir. Onlara eril ve dişil formla-
rı iktidar yükler. Marksist geleneğin devleti olum-
suzlayan doğasından oldukça etkilenmiş görünen 
Butler’ın, Foucault’nun bio-politik kuramına yap-
tığı bu katkı, Türkiye’deki feminist dilin inşasında 
da oldukça etkilidir. Çocuğun kadın özgürlüğü 
önünde engel olduğu tezinden kürtajın serbest 
bırakılmasına, aynı cinslerin birlikteliğinin meşru 
kabul edilmesinden “ev içi emeğin” ücretlendiril-
mesine kadar bir dizi meselede feminizm bio-po-
litik kuramın gölgesine sığınır. Anneliği yadsır ve 
erkek egemen kültürün kadını ev içine hapsetme 
projesinin bir parçası olarak görür. 20. yüzyılın 
feministlerinden Doktor Madeleine Pelletier’in 
annelik ve çocuk hakkındaki şu sözleri yabancısı 
olmadığımız bir söylemdir: “Kadının kendi cinsel-
liğini engelsiz olarak tatmin etmesinin önündeki 
en önemli engel çocuktur. Entelektüel kültür ve 
çalışma yaşamı sayesinde kurtulmuş olan kadını, 
çocuk düşüncesi yeniden eski günlerin köleliğine 
iter. Erkek, gereksinimini karşılayıp özgürce çekip 
gider, kadın ise anneliği üstlenmek zorunda kalır, 
aşkta eşitlikten nasıl söz edilebilir? Annelik her 
şeyden önce kadını hem fiziksel hem de düşünsel 
açıdan aşağı bir düzeye indiren gebelik demektir. 
Daha sonra korkunç acılarla doğum gelir, son-
ra ise annenin kendi bireyselliğini geliştirmesini 

Foucaultçu yaklaşımın devlet ve iktidarla ilgili bu tespitleri modern ulus-devletin karakte-
rini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Ancak Foucault bunu yaparken cinselliğin 
hem gelenekte hem de modern dönemde üreme odaklı olan doğasını sorun etmekte ve 
üremeyi merkeze almayan bir cinsellik savunusu yapmaktadır. Böylece homoseksüellik 
ve lezbiyenlik gibi tuğyan ve fahşa anlamına gelen fiillerin meşruiyetini temin etmek iste-
mektedir.
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engelleyen çocuk bakımı. Demek ki kadın aşktan 
ve annelikten vazgeçerse yaşayabilir.”

Kabaca söylemek gerekirse, bio-politika, uğ-
raş alanı olarak hayatı seçen politika demektir. 
Organ nakilleri, ölümcül hastalıklar, salgın karşıtı 
önlemler, kürtaj düzenlemeleri, demografik prob-
lemler, göçmen sorunları, nüfus denetimi, yaşam 
süresini uzatma, organik tarım gibi alanlar genel 
meşguliyet alanlarıdır. Devlet aygıtının varlığını 
devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu beden-
leri üretmesi, yaşatması, denetlemesi, beslemesi, 
büyütmesi gibi özellikler bu bağlama dâhildir. Bir 
nevi devleti tanrı gibi gören ki modern ulus-devlet 
zımnen bu iddiadadır, bir tutum göze çarpar. Bio-
politik kuramın üstadı Foucault devletin (iktida-
rın) yaşatmayı amaç edindiğini, çünkü varlığını 
buna borçlu olduğunu iddia ederken, Agamben 
iktidarın yaşamayı hak etmeyen yaşamlar üret-
tiğini iddia eder. Her hâlükârda her şeye hâkim, 
mutlak bir iktidar algısı tarafından beslenen bir 
yaklaşım söz konusudur.

İktidar, anayasal vatandaşlık vererek yeni bir 
varoluş alanı oluşturur. Vatandaşlığın en somut 
göstergesi ise kimliktir. Bir kimliğe sahip olma-
mak adeta var olmamak anlamına gelir. Dolayı-
sıyla iktidar vatandaşına varoluş imkânı sağlar. 
Onun onayından geçmemiş doğum, olmamış 
demektir. Yeni doğan kişiyi iktidar tanımlar. Be-
denin tanımlanması işlemi gerçekleşmediğinde 
(kimlik verilmediğinde) o kişi devlet aygıtı naza-
rında varoluş imkânına kavuşmamıştır. Devletin 
var kabul etmediği, varlığını onaylamadığı beden 
hiçbir hakka sahip değildir. Eğitim, sağlık, ulaşım, 
barınma vb. tüm hizmetlerden yararlanmanın ko-
şulu devletin damgasını (kimlik) yemekten geçer. 
Bu damga aynı zamanda cinsel kimliğimizin de ne 
olduğuna karar verir. Kimlik kartımıza erkek ya 
da kadın yazılması iktidar aygıtının dayatmasıy-
la olur. Bu iktidarın normlarını kabul etmeyenler 
için hapishaneler ve tımarhaneler hazırda bekleti-
lir. Buralar uyumsuz olanları hizaya getirme yer-
leridir. Devlet, evliliği meşrulaştıran ve böylece 
bireylerin cinselliklerini denetleyen bir hususiyete 
de sahiptir. Böylece en mahrem alan olan yatak 
odaları da devletin denetimine açılır. Ortaçağ 
Hıristiyanlığında kilisenin cinselliği denetleyici 
rolünü burada devlet üstlenmiştir. Nasıl ki ki-
lise evliliği sadece neslin devamı olarak görüyor 
idiyse aynı şekilde ulus devlette nüfusun artışını 

garantilemek için telkinde bulunur ve kişilerin 

cinsel hayatlarına müdahale eder. Böylece üreme-

yi engelleyici cinsellik mahkûm edilmiş olur.

Foucaultçu yaklaşımın devlet ve iktidarla ilgi-

li bu tespitleri modern ulus-devletin karakterini 

yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Ancak 

Foucault bunu yaparken cinselliğin hem gelenek-

te hem de modern dönemde üreme odaklı olan 

doğasını sorun etmekte ve üremeyi merkeze al-

mayan bir cinsellik savunusu yapmaktadır. Böy-

lece homoseksüellik ve lezbiyenlik gibi tuğyan ve 

fahşa anlamına gelen fiillerin meşruiyetini temin 

etmek istemektedir. Cinselliğin ve cinsel kimli-

ğin harici bir unsur (bu ister devlet/iktidar isterse 

toplum olsun) tarafından “belirlenen, üretilen ve 

tüketilen” bir olgu olması, Foucault ve ardıllarının 

itiraz noktasıdır. Bu muteriz ve anarşist tutumun 

gelip demirlediği nokta ise tüm cinsel sapkınlıkla-

rın özgürlüğünü müdafaa etmek olmuştur. Üret-

tikleri literatür, tuğyana ve fahşaya entelektüel 

kılıf bulmaktan başka bir şey değildir. Bu kılıfın 

merdutluğunu izhar etmek kendisini İslâm’a nis-

pet edenlerin boynunun borcudur.
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G ünümüz dünyasında 
artık neredeyse her 

insanın özgürlük tanımı 
farklılaşmaktadır. Fakat 
tanımların evrensel ka-
bul görme noktasında 
en büyük itici gücü he-
gemonya ve güçtür. Batı 
dünyasının güçlü hege-
monyası sebebiyle Batılı 
değerler ve tanımlara yüklenen anlamlar dünya 
genelinde insanlık için ortak iyi, ortak doğru ha-
line getirilmiştir. 

Roger Garaudy, “Batı bir arızadır!” diyor. Gü-
cünü ve servetini sömürdüğü zayıf milletlere 
borçlu olan ve sömürü noktasında zalimlikte sınır 
tanımayan batı medeniyeti dünyevi hayatta nefsa-
ni arzularını olabildiğince maksimum tatmin et-
mek için seküler bazı yasalar ortaya koymuştur. 
Seküler demokrasinin ortaya koyduğu kurallara 
ve sabitelere tıpkı din kurallarına riayet eder gibi 
hareket etmeyi öğrenmişlerdir. 

Batı dünyası kendi değerler sistemini ihraç 
etmek için İslâm toplumlarıyla çeşitli vesileler ile 
ilişkiler kurarlar. Bu ilişkiler bazen sivil toplum 
faaliyetleri aracılığı ile bazen direk hükümetler 
eliyle gerçekleştirilir. Türkiye’de 70 senedir ser-
best seçim düzenlenen ve kurucu kodları itibariy-
le Batı dünyası ile yakın ilişkiler kurmak zorunda 
olan bir ülke olduğu için Batı medeniyetinin kül-
tür ve medeniyet ihraç projelerinde doğal çalışma 
alanı haline gelmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi ve 
6284 Sayılı Kanun

Türkiye’de çok uzun 
zamandır “kadına şiddet” 
üst başlığı çerçevesinde 
kadın ve aile politikala-
rının şekillendirildiğini 
görüyoruz. AB kapısın-
da 60 senedir bekletilen 
Türkiye, AB uyum yasa-

ları bağlamında kadın, aile ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği meselelerinde birçok antlaşmaya imza attı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını uygula-
maya geçirdi. İstanbul Sözleşmesine imza attı. Bu-
gün binlerce insanı mağdur eden 6284 sayılı aileyi 
koruma ve kadına şiddeti engellemeye yönelik ka-
nunun ikinci maddesinde İstanbul Sözleşmesinin 
esas alındığı bildiriliyor. Son zamanlarda kulak-
larımıza çalınan “kadının beyanı esastır” ilkesinin 
kaynağı da 6284 sayılı kanundur. 

İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye, LGBT+ mese-
lesinde lehte pozisyon alacağını ifade ediyor. Ye-
şil Gazete’de kadına yönelik şiddet ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan Şeh-
naz Bahçeci ile Kasım 2018’de yapılan röportaj-
da, “Sözleşmede sence en önemli ve dikkat çeken 
maddeler hangileri?” sorusuna verilen cevapta İs-
tanbul Sözleşmesi’nin AB ile ortak çalışan çevrele-
ri nasıl heyecanlandırdığını ortaya koyuyor:

“Doğrusu yalnızca bir madde saymak benim 
için zor. Ama birçok düzenlemenin yanında ulus-
lararası alanda kadına yönelik şiddet ve toplumsal 

Türkiye’de çok uzun zamandır “kadına şiddet” üst başlığı 
çerçevesinde kadın ve aile politikalarının şekillendirildiğini 
görüyoruz. AB kapısında 60 senedir bekletilen Türkiye, AB uyum 
yasaları bağlamında kadın, aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
meselelerinde birçok antlaşmaya imza attı. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
politikalarını uygulamaya geçirdi. İstanbul Sözleşmesi’ne imza attı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBT+ 

Politikalarının Kıskacında Türkiye

Furkan GENÇOĞLU-Mahmut Resul KARACA
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cinsiyete dayalı şiddet konularında alanın genişle-
mesini sağlayan şu iki noktadan bahsedebilirim:

1-) Sözleşmenin kadına yönelik şiddetin bir 
ayrımcılık formu ve kadının insan hakları ihlali 
olduğuna dair yaptığı vurgu ile kadına yönelik 
şiddetin “kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel 
eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin tezahürü olduğu” 
açıklaması, kadınların güçlenmesi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak yo-
rumlanması konusunda son derece önemlidir. 
Çünkü bu bize şiddeti “bir anlık gaflet, bağımlı-
lıklar sonucu, sevgiden dolayı” gibi gibi toplum-
da çok kullanılan bahanelerin ötesinde anlama ve 
yorumlama ve çözümlerimizi de buradan kurma 
zorunluluğu veriyor.

2-) İstanbul Sözleşmesi’nin öncü yönlerinden 
biri de metinde LGBT bireylere yönelik ayrımcı-
lıktan doğrudan ve net bir biçimde söz etmesi. 
Şiddetin toplumsal cinsiyetlendirilmiş yapısından 
LGBT bireylerin ne kadar muzdarip olduğu, özel-
likle de Türkiye gibi muhafazakâr bir toplumda 
ne kadar savunmasız kalıp yabancılaştıkları göz 
ardı edilemez elbette. Sözleşmenin “Temel Hak-
lar, Eşitlik ve Ayrımcılık Karşıtlığı” başlıklı 4. 
Maddesi’ne göre “Bu sözleşme hükümlerinin ta-
raflarca uygulanışında, özellikle de mağdurun 
haklarını koruyacak tedbirler alınırken; cinsiyet, 
toplumsal cinsiyet, renk, dil, din, siyasi veya baş-
ka görüşler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal 
bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, en-
gellilik, medeni hal, göçmenlik veya mültecilik 
statüsü veya başka statüler temelinde hiçbir ay-
rımcılık yapılmayacaktır.” Ayrıca sözleşme, hane 
içi şiddetin tanımını yaparken “eş” kavramı ile 
birlikte “partner” kavramını da ele alarak LGBTİ+ 
(lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseks) 
bireylerin içerisinde olabileceği Medeni Kanunda 
tanınmayan ilişkilerde yaşayabilecekleri hane içi 
şiddet vakalarını da kapsamakta.”1

MEB ETCEP Projesi

Yine son günlerde 2015 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 162 pilot okulda uygulama-
ya konulan ETCEP (Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Geliştirme Projesi) gündemde. Kulağa oldukça 
hoş gelen cinsiyet eşitliği meselesi asli itibariyle 
politik bir mücadelenin ürünüdür. Toplumda bü-
ründüğünüz cinsiyet rolleri sizlere yüklenen bir 
dayatmadır algısını zihinlere yayma gayesi taşıyan 
bu projede, “Kız ya da erkek doğmak biyolojiktir, 

kız ve erkek rollerini toplum size dayatıyor, siz is-
tediğiniz cinsiyeti kendi özgür iradenizle seçebilir 
onu yaşayabilirsiniz.” mesajı öğrencilere iletiliyor. 

ETCEP bir Avrupa Birliği projesi. En büyük 
paydaşı ise İngiliz kültür diplomasisi kurumu 
olan British Council. 2016 yılında MEB tarafın-
dan yayınlanan videoda ağırlıklı olarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bulunan 10 
il, 40 okulda projenin uygulandığı, proje kapsa-
mında 271 etkinlik düzenlendiği kaydediliyor. 
Yine Ocak 2016’da MEB tarafından yayınlanan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Stan-
dartları El Kitabı ile eğitimcilere okullarda ETCEP 
projesinin uygulanması noktasında tavsiyeler ve-
riliyor. Kitapçığın giriş bölümünde şu ifadeler yer 
alıyor. “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen ve British Co-
uncil liderliğindeki Konsorsiyum tarafından tek-
nik destek verilen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” (ETCEP) kapsa-
mında pek çok faaliyetin yanı sıra, okullarda top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasını destek-
lemek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 
Okul Standartları geliştirilmiştir.”

Yine aynı kitapçığın 93. ve 120. Sayfalarında 
cinsel yönelim vurgusu ön plana çıkıyor. Veliler 
arasında cinsel yönelim ayrımcılığı yapılamaya-
cağı ve bu ayrımcılık ihtimaline karşı okul yöne-
timlerinin önceden uyarılması ve bilgilendirilmesi 
salık veriliyor.2

Akademi Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Üniversitelerde hatta İlahiyat fakültelerinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği başlıklı dersler konul-
duğuyla ilgili haberler çıkmıştı. Bu durum aslın-
da yeni değil. YÖK Başkanlığı’nın 2015 yılında 
yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tutum 
raporunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıklı 
derslerin zorunlu veya seçmeli olarak fakültelerde 
okutulması tavsiye ediliyor.3

Yine YÖK tarafından 2015 yılında Toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı üniversite için çalıştay 
düzenlendi. Bu çalıştayda 4 maddesinden birisi 
de, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin zorunlu 
ders olarak müfredata entegre edilmesiydi. 

Üniversitelerde ardı ardına Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği merkezlerinin kurulması da bu gündemin 
doğal olarak yapay ve belli amaçlar çerçevesinde 
gündem edildiğinin en büyük kanıtlarından bi-
risi. Kadir Has Üniversitesi, Özyeğin Üniversite-
si, Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 
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birçok üniversitede kurulan merkezler vasıtasıyla 
bir nevi YÖK tutum belgesindeki tavsiyeler hayata 
geçiriliyor. Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi 
2018 yılını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yılı ilan 
etti.4

Akademi kanadında son 3 senede toplumsal 
cinsiyet eşitliği meselesiyle ilgili çok ciddi bir yo-
ğunlaşmanın olduğu görülüyor. Türkiye’de, 24 yıl 
içinde (ilk tez 1994’te yapılmış) üniversitelerde 
başlığında “toplumsal cinsiyet” geçen 475 adet 
yüksek lisans ve doktora tezi yapılmış. 1995 hariç 
her yıl toplumsal cinsiyetle ilgili bir tez yapılmış. 
Bu tezlerin yıllara göre dağılımına baktığımızda 
karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: Tezlerin 153 
tanesi (%32) son üç yılda yazılmış, yani yaklaşık 
üçte biri. 2012-2018 yılları arasında toplam 245 
tez yazılmış (%51,5), yani yarısından fazlası. En 
çok 2018 yılında tez yazılmış: 53 tane.5

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, LGBT+ ve Sivil Toplum

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği devletin ana akım 
politikalarından birisi olmasıyla beraber aynı za-
man AB ve BM tarafından destekleniyor. Tüm bu 
desteklemenin haricinde köklü sanayi kuruluşları 
ve yurtdışı finansmanlı STK’lar da bu meselenin 
en büyük paydaşlarından. TÜSİAD Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Çalışma grubu, Sabancı Holding 
tarafından desteklenen Denge ve Denetleme Ağı 
bünyesinde faaliyet gösteren GEN-DER/Toplum-
sal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi bu mesele hak-
kında faaliyet yürüten yüzlerce kuruluştan sadece 
ikisi. Kadın çalışmaları ve LGBT+ mücadelesinin 
ortak olarak yürütüldüğünü Denge ve Denetle-
me Ağı internet sitesinde GEN-DER/Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi çalışma alanlarına 
bakarak daha iyi kavrayabiliriz. Sosyal ve siyasi 
politika, kadın, çocuk ve gençlik, medya ve ifade 
özgürlüğü, eğitim, insan hakları, LGBTI hakları, 
kültür sanat diye sıralanan çalışma alanları sıra-
lanırken, Denge ve Denetleme Ağına neden katıl-
dıklarına dair açıklamalarında cinsiyetten arındı-
rılmış kamusal alanların oluşturulması tabiri ile 
neyin amaçlandığı tartışmaya açıktır. 

“Kültür, sanat, basın, kent ve toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin yansıdığı her alanda kolaylaştırıcı 
olarak faaliyet yürütmeyi amaçlayan kolektifimi-
zin, DDA’nın hedeflerinden biri olan sivil kültürü 
yerleştirmek üzere, toplumsal cinsiyet bağlamın-
da daha demokratik ve cinsiyetlerden arındırılmış 
kamusal alanların oluşturulabilmesi açısından 
yeni yöntemlerin üretim sürecine önemli katkılar 

sağlayacağına inanıyor ve sivil toplum diyaloğu-
nun geliştirilmesinde birikimi ve öngörüleriyle 
yer alması gerektiğini düşünüyoruz.”6

Türkiye’de LGBT+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liğini fonlayan kurumlar arasında keskin bir ay-
rım bulunmamakta. KAOS GL derneğinin 20017 
yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) ve 
LGBT+ çalışmalarını fonlayan vakıflar listesinde 
çok büyük kısmı yurtdışı kaynaklı kuruluşlar ol-
mak üzere 79 kuruluşun LGBT+ alanında yapılan 
çalışmalara, 21 kuruluşun ise Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği alanında yapılan çalışmalara fon desteği 
sunduğu görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitli-
ği alanında fon desteği sunan kuruluşlar şu şekil-
de listelenmektedir.

1. Almanya Büyükelçiliği
2. ABD Büyükelçiliği
3. Avrupa Birliği
4. Beşiktaş Belediyesi
5. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
6. BM Kadın Birimi Birleşmiş Milletler Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi 
Örgütü

7. Chrest Vakfı (ABD)
8. COC-Federation of Dutch Associations for The 

Integration of Homosexuality (Hollanda) 
9. Danimarka Büyükelçiliği
10. Equal Rights Trust (İngiltere) 
11. FARE Network (İngiltere) 
12. Ford Vakfı (ABD) 
13. Fransa Büyükelçiliği
14. Front Line Defenders (İrlanda) 
15. Global Fund for Women (ABD) 
16. Kadıköy Belediyesi
17. Norveç Büyükelçiliği
18. İsviçre Büyükelçiliği
19. Tie-Netherlands (Hollanda) 
20. Toplum Gönüllüleri Vakfı
21. Transgender Europe (Almanya)7

Kültür endüstrisi, giydiğimiz kıyafetlerden 
kestirdiğimiz saç modellerine, izlediğimiz diziler-
den kullandığımız aksesuarlara kadar yoğun bir 
cinsiyetsizleştirme operasyonunun taşıyıcısı duru-
munda. Uluslararası akademi dünyasında ise cin-
siyet devrimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT+ 

alanında yapılan çalışmalar pozitif anlamda des-
teklenmektedir. Hatta bazı alanlarda bu konularla 
ilgili olumlu yönde tavır alınmaması hâlinde ciddi 
bir tecrit ve ötekileştirme baş göstermektedir. 
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Film Endüstrisi, Netflix ve LGBT+

Batı dünyasının en çok tartışılan meselelerin-
den olan cinsiyet devrimi küresel medya ağları 
tarafından üretilen içerikler ile destekleniyor. Ya-
zımızın bu kısmında Netflix isimli film-dizi porta-
lında yayınlanan içerikleri irdeleyeceğiz. Mesajını 
bazen doğrudan bazen dolayı yoldan bilinçaltımı-
za ileten bu yapımlarda iletilme kaygısı güdülen 
ortak mesaj cinsiyetsizleştirme ve LGBT+ eşitliği-
dir. Yapımlarda gördüğümüz ortak özelliklerden 
birisi de başrol oyuncula-
rından bir ya da bir kaçının 
muhakkak LGBT+ toplulu-
ğuna mensup olmalarıdır. 

Çarpıcı bir örnek ola-
rak House of Cards dizisini 
ele alabiliriz. Dizi, hikayesi 
itibari ile ABD siyaseti içe-
risinde var olmaya çalışan 
Underwood çiftinin yaşamı-
nı anlatıyor. Dizide Under-
wood çifti politik başarıları-
nın devamını sağlamak için 
en ufak bir etik, ilke, değer 
kaygısı gözetmez. Buna şah-
siyetleri, ırzları, namusları 
dahildir. Birbirlerini, politik 
başarıları için başkalarıyla 
paylaşmaktan çekinmezler. 
İnsanları en iğrenç biçimde 
kullanırlar hatta gerektiğin-
de öldürürler. Politik başarı-
yı elde etmek için 35 bölüm 
boyunca her türlü pis işi 
yapan bu çift sonunda tek 
bir mesele için dünyanın 
en yüce gönüllü insanlarına 
dönüşür. Birtakım görüş-
meler için Rusya’ya giden 
Underwood çifti, Rusya’da 
Amerikan vatandaşı LGTB aktivisti bir çiftin tu-
tulduğunu öğrenir. Çiftin özgürlüğü için Rus hü-
kümeti ile iletişime geçilir. Uzun süren pazarlıklar 
sonucu belli kazanımlar elde edilir. Fakat “gay 
çift” için herhangi bir taviz koparılamaz. Putin ile 
birlikte icra edilen basın toplantısı esnasında ba-
yan Underwood asla yapmayacağı bir şey yapar ve 
Putin’e karşı duygusal bir konuşma yapar. Adeta 
Rusya Devlet Başkanını azarlar. 35 bölüm boyun-
ca sadece şahsi çıkarlarını düşünen çift bu mesele 
için büyük bir risk alır. 

She’s Gotta Have It isimli yapımda ise tek eşli-
liği kabul etmeyen bir kadının üç erkekle birlikte 
nikâhsız beraberliği anlatılıyor. İslâm dünyasında-
ki çok eşliliği lanetleyen ve bu durumun büyük 
bir insan hakları ihlali olarak değerlendiren batı 
dünyası bu diziyi büyük bir hayranlıkla izliyor. 
Tek kadın ile ilişki yaşamayı kabul etmeyip üç 
kadınla nikahsız beraberlik yaşayan bir erkeğin 
hikayesi anlatılsaydı ne kadar garip karşılanır-
dı öyle değil mi? Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nde 
pozitif ayrımcılık ile amaçlanan belki de bu dizi 

vasıtasıyla tüm çıplaklığıyla 
ortaya konuluyor.

The Imitation Game 
isimli yapımda ise Avrupa’yı 
bir gay kurtarıyor. II. Dünya 
savaşında Nazilerin kodla-
rını çözen deha bir mate-
matikçinin hayatını konu 
alan filmde ana karakteri 
diğer deha matematikçiler-
den ayıran en büyük özelli-
ği eşcinsel olması. Kötü bir 
çocukluk geçiren Turing, 
okul hayatı boyunca sessiz, 
sakin, arkadaşları tarafın-
dan ezilen bir tiptir. Cinsel 
yönelimini açıklamak İn-
giltere yasalarınca yasak ol-
duğundan ötürü saklanarak 
yaşamak zorunda kalmıştır. 
Tüm bu ötekileştirmelere, 
haksızlıklara ve kısıtlama-
lara rağmen eşcinsel Turing 
Avrupa’yı Nazi işgalinden 
kurtaran cihazı yapar ve 
bütün Avrupa’nın hayatını 
kurtarır.

Sadece Netflix platfor-
munda İslâm’ın gereklilikle-

rini yerine getirirken eşcinsel kimliğinden de vaz-
geçmeyen bir kadın karakter de dâhil olmak üzere 
tam 30 tane yapım var. Wikipedia’da yer alan 
“Medya’da LGTB portesi” çalışmasına göre yak-
laşık 1000’den fazla yapımda ana karakterler eş-
cinsel yönelimlere sahip. Yayınlanmış yapımlarda 
eşcinsel kadın ilişkilerine 480 defa, eşcinsel erkek 
ilişkilerine 320 defa yer veriliyor. 1970 ve 80’li 
yıllarda LGBT+ yönelimine sahip karakterlerin 
sayıları bir elin parmaklarını geçmezken 2000’li 
yıllarla birlikte büyük bir ivme yakalanarak 

Akademi kanadında son 3 sene-
de toplumsal cinsiyet eşitliği 
meselesiyle ilgili çok ciddi bir 
yoğunlaşmanın olduğu görülü-
yor. Türkiye’de, 24 yıl içinde 
(ilk tez 1994’te yapılmış) üniver-
sitelerde başlığında “toplumsal 
cinsiyet” geçen 475 adet yüksek 
lisans ve doktora tezi yapılmış. 
1995 hariç her yıl toplumsal 
cinsiyetle ilgili bir tez yapılmış. 
Bu tezlerin yıllara göre dağılı-
mına baktığımızda karşımıza 
şöyle bir tablo çıkıyor: Tezlerin 
153 tanesi (% 32) son üç yılda 
yazılmış, yani yaklaşık üçte 
biri. 2012-2018 yılları arasın-
da toplam 245 tez yazılmış (% 
51,5), yani yarısından fazlası. 
En çok 2018 yılında tez yazıl-
mış: 53 tane.
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neredeyse çıkan her yapımda en az 1 LGBT+ ka-
rakter sahne alıyor. Çok daha vahim bir tablo ise 
çocuklara yönelik LGBT+ mesajı taşıyan yapımla-
rın giderek çoğalması. Türkiye’de de yayın yapan 
Cartoon Network, Nickeledeon, Disney Channel 
gibi çocuklara yönelik yayım yapan mecralar içeri-
sinde LGBT+ mesajları barındıran eserler yayınla-
maya başladı. “Korra Efsanesi: Avatar”, “The loud 
House”, “My family is Different”,”Steven Univers” 
bunlardan bazıları. Yapımlarda eşcinsel olmak 
ve eşcinsel ilişki yaşamak meşru olarak kodlanıp 
özendiriliyor.8

Popüler dizi ve filmlerde rol alan çok sayıda 
eşcinsel oyuncu göze çarpıyor. Sanki bir kota var-
mışçasına her yapımda eşcinsel olmak zorunday-
mış gibi bir manzara yaratılmış durumda. Eşcinsel 
olmak senaryolarda bir ayrıcalık olarak resmedili-
yor. Heteroseksüel yani sadece karşı cinsle ilişki 
geliştirmek ise bayağı olarak damgalanıyor. Bu 
isimlerden bazıları; Angelina Jolie, Megan Fox, 
Matt Dallas, Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Rickie 
Martin, Neil Patrick Harris gibi isimler. Göze çar-
pan başka bir durum da Lindsay Lohan, Miley 
Cyrus gibi gençliğinde çocuk yapımlarında rol 
almış, genç jenerasyon ile duygusal bir bağ kur-
muş ve zihinlerde iyi imajı olan insanların eşcin-
sel olması. Örneğin; Miley Cyrus daha bir kaç yıl 
önce anketlerde Amerikan halkının en çok güven-
diği ünlü olarak öne çıkmıştı. Yetişkinlikleriyle 
beraber, cinsel kimlikleri üzerinde yaptıkları bu 
açıklamalar sevenleri üzerindeki pozitif imajlarıy-
la harmanlanıp toplum önüne sunuluyor. Bu da 
toplum mühendisliği yapanlar açısından oldukça 
kullanışlı bir vaka haline dönüşüyor.9

Uluslararası Akademi Dünyasında LGBT ve             
Cinsiyet Eşitliği

Din adamlarının toplumsal hayatta etkisi Rö-
nesans, Reform ve Sanayi Devrimi ile pasifize 
edildi. Doğa elbette boşluk kabul etmiyor. Sanayi 
Devrimi sonrası gelişen ve günümüze kadar geli-
şen süreçte bilim bir dogma haline getirildi. Yeni 
tabularımızı üretenler ise bilim adamları. Fakat 
bilim dünyasının hegemonya ve sermaye grupla-
rıyla kurduğu ekonomik ve siyasal temelli ilişkiler 
bilim adamlarına yüzde yüz itibar edilmemesi ger-
çeğini bizlere gösteriyor.

Bugün Amerika’da sosyoloji alanında çalış-
mak isteyen bir bilim insanı adayı sanki kanun 
varmışçasına LGBT+ veya cinsiyet çalışmak zo-
runda. Bununla ilgili en bariz ve aydınlatıcı örnek 

sanıyorum ki “Sokal” skandalıdır. Amerika’da öğ-
retim görevlisi olan üç kafadar James A. Lindsay, 
Helen Pluckrose ve Peter Boghossian yazdıkları 
saçma makaleleri bilimsel dergilere göndermeye 
başlarlar. Popüler jargona uygun kelimelerle yazıl-
mış olan 20 makaleden 7 tanesi popüler ve itibarlı 
dergilerde yayımlanmaya hak kazanır, 4 makale 
de online olarak yayımlanır 3 tanesi ise henüz o 
dönem inceleme aşamasındadır. Yazdıkları maka-
lelerden bir tanesi yılın en iyi 12 makalesi arasına 
seçilerek Gender, Place, and Culture dergisinde ya-
yımlanır. Üstüne akademik çalışma yapan öğretim 
üyelerinin çalışmalarını incelemeleri için kendile-
rine 3 tane de makale gönderilir. Wall Street Jo-
urnal gazetesinin dikkatli araştırmacısı Jillian Kay 
Melchior olayları sorgulamaya başlayana kadar 
da durumu kimse fark etmez. Olayın vahametini 
anlatmak açısından bu üçlünün yazdıkları maka-
lelerin başlıkları bile fikir verecek düzeyde diye 
düşünüyorum.1011

“Human reactions to rape culture and queer 
performativity at urban dog parks in Portland, 
Oregon” - Gender, Place, and Culture dergisinde 
yer bulan bu makalede köpek tecavüzlerine ve eş-
cinsel birlikteliklere verilen insan tepkilerini konu 
alıyor. Köpeklere verilen tepkilerle ile insanlara 
verilen tepkiler arasında organik bağ kuran bu ta-
mamen kurgu yazı inanılması güç şekilde bilimsel 
bir dergi tarafından taltif ediliyor.

“Going In Through the Back Door: Challen-
ging Straight Male Homohysteria, Transhysteria, 
and Transphobia Through Receptive Penetrative 
Sex Toy Use” Bu makale Sexuality and Culture 
dergisinde yayımlanıyor. Makalede erkeklerin bir 
seks oyuncağı ile ters ilişkiye girmesi durumunda 
transları daha rahat anlayabilecekleri anlatılıyor. 

“Our Struggle is My Struggle: Solidarity Femi-
nism as an Intersectional Reply to Neoliberal and 
Choice Feminism” Affilia dergisinde yayınlanan 
bu yazı Hitler’in Kavgam adlı eserinin feminizme 
göre uyarlanmış hali.

Buradaki eserler içlerindeki tutarsızlıklara, ka-
nıt eksikliklerine ve bilimsellikten uzak oluşları-
na rağmen çok kolay bir şekilde akademi camiası 
içerisinde yer buldular. Sokal Skandalı aslında, 
akademi camiası içerisindeki ideolojik körlüğü, 
LGBT+ alanında yapılan pozitif ayrımcılığı or-
taya çıkaran bir skandaldır. Bu yazıdan muradı-
mız bütün bilimsel makalelerin ve dergilerin etik 
değerden ve bilimsellikten uzak çalışmalar ol-
duğu değildir. Fakat görüldüğü üzere toplumun 



“T
O

P
LU

M
SA

L 
C

İN
Sİ

YE
T 

EŞ
İT

Lİ
Ğ

İ”
 P

R
O

JE
Sİ

62

 Umran • Mayıs 2019

D O S Y A
D

O
S

YA
  KİMLİĞİMİ SORDULAR YARAMI GÖSTERDİM: FEMİNİZMİN SAVAŞ MEYDANI

kendilerine verdiği saygınlığı bazı çevrelerin istis-
mar ettiği açıktır. Sorgulanamaz olarak kabul edil-
diğinde güç erkleri tarafından toplum mühendis-
liği için nasıl kullanışlı bir araç olarak getirildiği 
bariz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç

“Dünya hayatına dair konuşması senin hoşu-
na giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana 
Allah’ı şahit tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe 
çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu 
sevmez.” (Bakara 204, 205)

Etrafımızda gelişen birtakım hadiselerin ta-
mamen doğal süreç içerisinde herhangi bir etkiye 
maruz kalmadan hayatımıza girdiği ve yaşamımızı 
şekillendirdiğini düşünmek olanaksızdır. Hayat 
akıp gidiyor ve asla boşluk kabul etmiyor. Dün-
ya bizim etrafımızda dönmüyor ve bizim harekete 
geçmemizi beklemiyor. Bizim yan gelip yattığımız 
zaman birileri başka bir ortamda başka gayelere 
hizmet ediyorlar. 

Seküler demokrasinin tanrıları bizim yaşadı-
ğımız dünyanın kurallarını koymuşlar. Ne tartı-
şacaksak, neyi istişare edeceksek onların çizdiği 
daire içinde yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar 
yeni dünyanın sahipleri. Kopenhag Kriterlerinin, 
demokratikleşmenin, cinsiyet eşitliğinin, kadın 
haklarının, çocuk haklarının, mülteci haklarının, 
insana ve doğaya dair tüm kural ve kaidelerin sa-
hipleri onlar. Eğer kadına dair bir şey söyleyecek-
sek onların öngördüğü ölçüde söylememiz gereki-
yor. Peki biz neye inanıyoruz, neden inanıyoruz, 
hangi değerler uğruna mücadele veriyoruz veya 
böyle bir kaygımız var mı?

Eğer hayatını İslâm’ın değerleri ve ilkeleri değil 
seküler demokrat tanrıların aygıtları dolduruyor-
sa bir süre sonra bu aygıtların propagandasının 
aksine bir şey düşünmek sana sanki bir suç işli-
yormuş hissiyatı verebilir. Bazen de suç işleyebi-
lirsiniz. Öyle ki bazı ülkeler seküler demokrasinin 
tanrılarına hediye sunmak için bazı düzenlemeler 
yapıyorlar. İşte İstanbul Sözleşmesi ve bu mem-
lekette nokta kadar yer kaplamayan örgütlerin 
baskısıyla çıkartılan kanunlar. Bu kanunlar kime 
karşı uygulanıyor? Bu memlekette sabahtan akşa-
ma kadar çalışan milyonlarca sessiz yığına karşı. 
Onlar sahipsiz bırakılmışlar. Siyasetçiler sessiz 
milyonlardan oy devşiriyor sonra gidip toplumda 
nokta kadar yer kaplamayan ama sesleri herkesten 

daha fazla çıkan AB destekli baskı gruplarının tav-

siyeleriyle kanunları düzenliyorlar.

Sonra bir sabah kalkıyoruz, insanların eşle-

ri tecavüzcü diye devlet tarafından tutuklanıyor, 

çocuklarıyla birlikte kadınlar ortada bırakılıyor. 

Sefalete mahkûm edilen kadınların çığlığı Rock-

feller Vakfı’nda çalışma yürüten feminist kadınlar 

kadar ürpertici bulunmuyor. Çocuğumuzu oku-

la güvenle gönderiyoruz fakat okulda ona LGBT+ 

yönelik pozitif politikalar ders olarak okutulu-

yor. Camide, İlahiyat Fakültesinde cinsiyet eşit-

liği dersi almış imamın arkasında saf tutuyoruz. 

Çocuğumuz kucağında bilgisayarla Netflix dizi 

platformunda bazı yapımları izliyor. İngilizcesi 

gelişecek diye seviniyoruz. Ama içeriği hakkında 

en ufak bir fikrimiz yok. Çocuğumuzu, ailemizi, 

neslimizi şekillendiriyorlar. Ekini ve nesli böyle 

ifsat ediyorlar. Ve bizim değerlerimizle büyüyen 

politikacıların çoğu -gafletle- bu ifsadın taşıyıcısı 

hâline geliyorlar. 

Birileri batının değerlerini ve ilkelerini bu 

memlekete ihraç etmek için yüzlerce vakıf, der-

nek kurarken, medya komiteleriyle, hukuk birim-

leriyle canla başla çalışırken, politikacıları baskı 

altına alarak istedikleri yasaları istedikleri biçimde 

kanunlaştırırken biz ihalelere en düşük fiyat tek-

lifini verip kazandığımız paralarla bir yerlere ba-

ğış yapıp işin içinden sıyrılamayız. Mücadelenin 

gerekliliklerini yerine getirmeyip sürekli bir yer-

lere havale edemeyiz. Bizim çocuklarımız, bizim 

ailemiz, bizim neslimiz, bizim vatanımız tehlike 

altında. Farkına varmak mecburiyetindeyiz!
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K elimelerin eri-

diği, tel tel dö-

küldüğü bir tür 

ilenme olan “ilginç 

çağlarda yaşayasın” 

olgusunun haki-

kate dönüştüğü 

bir zamandayız. 

Herkesin herkesle 

savaşının verildi-

ği, sosyal sahne 

kavramlarla yürütülen büyük bir savaş meydanı. 

Kırılan, öldürülen kültürlerin ise hesabı tutulmu-

yor. Doğal olarak sosyolojide bir hayaletler geçidi. 

Pek çok hayaletten biri de toplumsal cinsiyet ve 

bu kavramı terkisine atarak meydanda savaş nara-

ları atan çağdaş amazonların siyasal ideolojisi ise 

feminizm. Feminizm ama en fazlada Batıda artık 

miadını doldurmuş, ama bizde geri kalmış ülke 

aydını modunda özellikle okumuş kadınlar ara-

sında pek bir havalı ve farklılık kazandırıcı bu-

lunduğundan mıdır nedir pek bir sevilen radikal 

feminizm, bıktırıcı bir rahatsızlık odağı olmakta. 

Bir başka oryantalist alan olan liberal postmo-

dern solculuk neticesi feminizmi kimlik siyaseti-

ne eklediği için ortada bir şımarıklığın da olduğu 

söylenebilir.

Toplumsal Cinsiyet 
Bir Kavram ve İmaları

Cinsiyet denil-
diğinde dişi ya da 
eril olma hâlinden 
söz ediyoruzdur, 
bunu da belirleyen 
temel ayrım biyo-
lojik anatomidir. 
Dişi ya da er olma 
hâli cinsel organla-
ra dayanan bir ay-

rım olarak doğadaki tüm canlılar için vardır ve bu 
farklılaşmanın nedeni de üremedir yani tür olarak 
varlığımızı devam ettirmek zorunluluğumuz. Cin-
sellik dediğimiz duygu ya da dürtü de esasında bu 
organların sinir sistemi aracılığı ile beynin üretti-
ği elektriksel sinyallerden kaynaklanır ve bunun 
olma nedeni de aynı şeydir yani türün devamı için 
üremek. 

Kadın ya da erkek olmak şeklindeki biyolo-
jik farklara dayanan biyolojik cinsiyet ile bu cin-
siyetlerin toplumsal yaşamda sosyal hayatlarını 
sürdürmek için kendi aralarında oluşturduğu iş 
bölümünden doğan toplumsal cinsiyet şeklinde 
ortaya çıkar. Toplumsal bakımdan kadınlık ya da 
erkeklik biyolojik ayrımdan doğsa da farklı cin-
siyet rollerinin temelinde yatan şey işbölümüdür. 
Örneğin çocuk bakımı en ilk topluluklarda bile 

Toplumsal cinsiyetin dönüşmesi noktasında feminizmin elde ettiği 
kazanımlar aslında modern toplumun yaşadığı açmazı gösterir. Cinsiyet 
rollerindeki farkın giderek azalması ile cinsiyet farkının giderek 
kaybolması. Üniseks kavramı tam da bu işlevi görür. Feministler 
cinsel farkın ortadan kalkmasını şiddetle istemişlerdi şimdi bu 
ütopya gerçeğe dönüştü. Artık üniseks olgusu üzerinden kadın ve 
erkeği konformizim kavramında ifadesini bulan bir sistem var.

Kimliğimi Sordular Yaramı Gösterdim: 
Feminizmin Savaş Meydanı

Dilaver DEMİRAĞ
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büyük oranda kadına aittir, buna mukabil çocu-
ğun yetişmesi için de yiyecek temini büyük ölçüde 
erkek tarafından üstlenilmiştir. Bunun tıpkı hay-
vanlarda olduğu gibi mutlak olmadığını da ikaz 
etmemiz gerekir. Bu işbölümü ile birlikte zaman 
içinde cinsiyet rolleri de oluşur. Bu anlamda me-
sela kadın ya da erkek olmaktan anladığımız bu 
roller etrafında örülmüş sosyal normlardır. Top-
lumsal cinsiyetle biyolojik olarak ayrılan kadın ve 
erkek, toplumsal ve kültürel değerler içerisinde 
yeniden şekillendirilmiş olur. Toplumsal cinsiyet 
eril ve dişil değerlere, onların ayrı ayrı sorumlu-
luklarına, davranış kalıplarına işaret eder. 

Feminizmin doğum yeri de tam burasıdır ve 
eleştirilerinde çokça da haklı olduğu noktalar var-
dır. Her şeyden önce cinsiyet rolleri ilk başlarda 
kaynağını toplumsal işbölümünden alırken, za-
man içinde bunlar birer kalıp yargı biçimine dö-
nüşerek bir cinsin diğer cins üzerinde hâkimiyet 
tesis etmesine yarayan unsurlar hâline gelmiştir. 
Mesela çocuk bakımını ele alalım, bu illaki ka-
dına ait bir sorumluluk değildir aslında, tersine 
babanın da çocuğun bakımına katılması, onun 
büyümesinde rol alması pekâlâ da mümkünken, 
oluşan hâkim değerler kümesi kadını çocuğun 
bakımına adeta demirlemiştir ve kadına annelik 
dışında herhangi bir sosyal rol de vermemiştir. Kı-
sacası kadın ve erkek rolleri giderek bir klişe ola-
rak kadın ve erkeği toplumsal hiyerarşi içinde bir 
yerlere yerleştirir ki feminizmin haklı isyanının 
kaynağı da budur. 

Birinci dalga diye adlandırılan feminizm, ka-
dın ve erkek arasındaki ayrımcılığa son vermeyi 
ve kadının ikinci sınıf insan statüsünden çıkma-
sını amaçlayan bir toplumsal hareketti ve taleple-
rinde de sonuna kadar haklıydı. Bugün, feminiz-
mi sorunlu hatta kendisinden hiç hazzedilmeyen 
bir şeye dönüştüren sinir bozucu ve negatif hisler 
beslemeye iten ise ikinci dalga feminizm ya da ra-
dikal feminizm oldu.

Kadının Tarihsel Yenilgisi ve Ataerkillik

Erkek hâkimiyeti ya da ataerkillik şeklinde 
adlandırılan sosyal nizam nerede ise bütün çağ-
lar boyunca toplumsal hayatı belirleyen temel öge 
oldu. Ataerkilliğin nasıl ortaya çıktığı meselesi tar-
tışılmakta… Tarihte kadınların belirleyici olduğu, 
sosyal önder rolü oynadığı dönemler olduysa da 

bunun tarihsel kanıtı hem düşük, hem de çok kısa 
süreli bir dönem olsa gerek. 

Bugün, kadın hareketi diyeceğimiz ve esas çe-
lişkisini de erkek hâkimiyeti üzerine tesis eden 
feminizm Batı’da gelişti ise bunda birkaç etken 
olduğu söylenebilir. Her şeyden önce Batı top-
lumlarının kendi tarihsel kökleri saydığı Yunan 
ve Roma uygarlıkları mutlak erkek üstünlüğüne 
dayanan toplumlardılar. Hele Roma’da baba kar-
şısında bütün ev ahalisi onun kölesi konumun-
daydı ve babanın isterse kölesini öldürme hakkı 
bile vardı. Kilise ile bu hâkimiyet biraz zayıfladıy-
sa da erkeklerin üstünlüğü ve kadınlar üzerinde 
hâkimiyet kurmaları değişmedi. Ancak tarım top-
lumlarında genel kanının aksine kadınlar kapi-
talist topluma oranla daha özerkti ve ev içindeki 
yeri de modern burjuva çekirdek aileye oranla çok 
daha güçlüydü.

Shellia Margaret Pellizon, Kadının Konumu 
Nasıl Değişti? kitabında önemli bir noktaya temas 
ederek toplumsal cinsiyet söyleminin esas olarak 
mevcut sisteme içkin olduğunu belirtir. Pellizion, 
ataerkilliğin tarihi kesen bir tarafı olmakla birlikte 
genel feminist teoride olduğu gibi adeta aşkın bir 
ataerkilliğin olmadığını, dönemlere ve kültürlere 
göre farklılık gösteren bir sistem olduğunu belir-
tir. Dahası aydınlanmacı bir bakışı paylaşan femi-
nizm kadının ortaçağda adeta ev içine mahkûm 
bir ev kölesi olmadığını gösterir. Feodalitenin ilk 
dönemi kadınlara kilise odaklı kısıtlamalar getirse 
de kadınları tümden bastırmadı, hatta 1200’lü yıl-
lar ile 1500’lü yıllar arasında yani Rönesans’a yol 
açan süreçte kadınlar erkeklerle tamamı ile eşit bir 
konumda olmasalar da bir hayli yakın bir konum-
daydılar. Tüm bu süreçler kapitalizmin gelişmeye 
başladığı 16. yüzyıl ile son bulacaktır: “Öncede 
belirtildiği gibi geç ortaçağda ataerkinin koruyucu 
bir niteliği vardı. Örfe dayanmakta ya da bireysel 
davranışlarla ortaya çıkmaktaydı. Daha mülayim 
idi… Buna kıyasla erken modern çağdaki ataerki 
daha haşin ve acımasızdı”1

Hâsılı kadını esas baskılayan kapitalizm oldu 
ve bu baskılamada Protestanlık önemli bir rol 
üstlendi. Viktorya çağı ile birlikte ise bugünkü 
anlamda modern çekirdek aile oluştu ve kadı-
nın yeri evidir şeklindeki anlayış ile kadın eve 
kapatıldı. Dahası kadınların iş gücü piyasasında 
yer alması ile paralel kadınlar erkeklerden daha 
düşük bir ücretle ücretlendirerek sosyalistlerin 
haklı olarak dikkat çektiği şekilde çifte sömürüye 
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tabi tutuldular. Kadınlar ekonomik olarak eşitsiz 
konumda bulunurken siyasi olarak da kamusal 
alanına dışına itilmişti. Kadınların erkeklerden 
zihinsel olarak daha geri olduğu şeklindeki kalıp 
yargı da bu dönemlere aittir. Cumhuriyet rejimi 
kadınların siyasal olarak -efsanevi bir figür olarak 
Jean Dark örneğinde olduğu gibi- öne çıkmasını 
sağlarken kadınlar siyasal sistemden dışlanmış-
lardı. Liberal demokrasinin şekillendiği yirminci 
yüzyılda da bu değişmedi: “Demokrasi, kadınları 
sistematik bir biçimde dışlamamaktaydı. Dışlama 
ilkesi, hak eşitliğini onaylayan ve cumhuriyetçi bir 
siyaset biçimi kuran demokratik sistemin içsel bir 
çelişkisiydi. Bütün Batı’da 
bu, kolektif bir sosyal ve si-
yasal hareketle cinsiyetlerin 
eşitliğine ulaşmayı amaçla-
yan feminizme yol açtı. Fe-
minist edimler ve metinlere, 
elbette, on dokuzuncu yüz-
yıldan önce de rastlanabi-
lir; fakat 1789’un devrimci 
pratiğinde bir alt metin ola-
rak ortaya çıkan feminizm, 
ancak 1830’dan sonra öne 
çıktı.”2

Kısacası feminist iddia-
lara kaynaklık eden olgular 
Batının toplumsal tarihine 
içkindir. Ancak bu kadınla-
rın ne yazık ki bütün top-
lumlarda haksızlıklara uğ-
radığı gerçeğini değiştirmez. 
Fakat genel feminist efsa-
nenin iddia ettiği gibi ka-
dının sanayi toplumu ile özgürlüğünü elde ettiği 
şeklindeki modern efsane gerçek değildir. Tersine 
özellikle de kırsal toplumlarda kadınlar hem çok 
daha saygın hem çok daha güçlüydü. Geniş yarı 
komünal aile merkezli toplumsal yapı kadının çok 
daha az ezilmesini sağlamıştır. Bugün bile köydeki 
kadının şehirdeki kadından çok daha güçlü oldu-
ğu bir gerçektir.

Zavallı Ezilen Kadın:
Bir Feminist Efsanenin Yapı Sökümü

Ne olursa olsun ilk dalga diye adlandırılan ve 
kadının hukuksal olarak erkeklerle eşit konumda 
olması gerektiği şeklindeki düşünce bir gerçeğe 

parmak basıyordu ve kadınlar için adalet arayışıy-
dı. Ancak süreç içinde hak arayışı yerini çarpıtıl-
mış bir sınıf anlayışına bıraktı. Buna göre kadınla 
erkek arasındaki ilişki bir dikey sınıf ilişkisiydi. 
Erkek ezen, kadın ise ezilendi. Radikal feminizm 
kadınların adalet arayışından kadınların erkekle-
re karşı saldırganlaştığı, erkeğin düşman bir var-
lık gibi konumlandırıldığı çarpık bir imgeye da-
yandı. Radikal feministler toplumu temel olarak 
erkeklerin kadınlara hükmettiği ve baskı altında 
tuttuğu ataerkillik olarak görüyorlar. Erkekler ise 
bu sistemden istifade edenlerdir bir anlamda hem 
sistemi sürdürürler hem de ondan istifade ederler. 

Gücü ve kontrolü elinde 
tutan erkeklerin, bu duru-
mu kadınlara karşı kullana-
rak onları, toplumsal yapı-
da ikinci plana atmışlardır, 
erkekler kadınları istismar 
edilen grup içerisine sokup 
onları ekonomik ve cinsel 
olarak sömürmektedir. Ev 
işleri erkeklerin kadınların 
emeğini sömürmesi iken 
erkeğin kadının cinselliğin-
den istifade etmesi ise onun 
bedenini sömürmesidir. Bu 
nedenle kadın özerk ve öz-
gür bir özne olarak erkeğin 
kontrolünden kurtulmalı-
dır. Bir anlamda erkek, ka-
dının özgürlüğü önündeki 
engeldir. İlişki bu biçimde 
ezilen ezen temelli bir sınıf 
ilişkisi olarak kurulduğun-
dan aradaki çelişki uzlaşmaz 

bir çelişkidir. Bu nedenle kadının özgürlüğünü 
kazanması, deyim yerinde ise söke söke elde edi-
leceğinden iki cins arasındaki ilişki bir tür düş-
manlık ilişkisidir ve bu nedenle çatışma da kaçı-
nılmazdır. Radikal feminizme göre:

“Kadın sorunu bir cinsin diğeriyle olan he-
gemonik bağımlılık ilişkisine dayanıyor olmakla 
beraber bir cinsin diğerine karşı mücadele etme-
siyle çözülemez” yaklaşımıyla sorunun çözümünü 
sınıfsız bir toplum ideolojisine havale eden yakla-
şımlar ise; erkek egemen ideolojinin birebir taşıyı-
cısı erkeğin bu egemenlik ilişkisinden çıkarını, bu 
çıkardan kendiliğinden vazgeçmeyecek oluşunu 
ve bu egemenliğin bir yandan üreticisi ve birebir 

Bugün Batıda genel bir femi-
nizm yorgunluğu yaşanıyor ve 
kadınlar bizdeki sömürge artık-
ları gibi suyu çıkmış bir zırvalı-
ğa dönüşmüş radikal feminizm 
denen şeyden şeytandan kaçar 
gibi kaçıyorsa bunun nedeni, 
feminizm anlayışının kadını 
mutsuz etmesidir. Öyle ki bir 
kadınla erkek arasında yaşa-
nan/yaşanacak en güzel şey 
olan aşk bile bir suçluluk duy-
gusuna neden olur, çünkü düş-
manını seven bir köle vardır 
ve aşk sömürgecinin sömürme 
tuzağıdır.
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uygulayıcısı oldukları unutularak aslen sınıf indir-
gemeci bir yaklaşımın yanılgısına düşer… Klasik 
söylemlere başvurursak, uzlaşmaz çelişki içerisin-
de, ezilenler egemenlerine karşı kendi örgütlü-
lüklerini yaratarak mücadele etmedikleri takdirde 
özgürleşemeyeceklerdir.”3

Bu sayede kadınlar erkeklerden ayrılır, ayrıştı-
rılır ve ortak mücadele fikri dışlanır. Çünkü me-
sele sadece bir sistem sorunu değildir erkek bu 
sistemin yürütücüsü olduğu için deyim yerinde 
ise egemenliğin tezahür ettiği kişi olduğu için de 
ondan bağımsızlaşmak ve kadın dayanışması ile 
erkeğe karşı kadının mücadelesini ortaklaştırmak 
gerekir. Böylece kadınlar kız kardeşlerdir ve er-
keklerin kadınlar arasındaki dayanışmayı bölmek 
için kurduğu tuzaklardan kaçınmak gerekir. Hâl 
böyle olunca da sonu lezbiyenlikle bitecek bir ko-
puş başlar ve hatta kadınların erkeklerin erkeklik 
organın kesmesi bile gündeme gelir ki bir dönem 
böyle bir akım erkek doğrama cemiyeti diye de 
bir örgüt ortaya çıkar. Bu söylemle erkek ile kadın 
arasındaki ilişki bir düşmanlık ilişkisine dönüşür 
ve erkek adeta kötülüğün cisimleşmesi iken kadın 
tek kelime ile mazlum olur.

Hatta iş öyle aşırıya varır ki erkeklik organı 
adeta bir ezen silahına tahakkümün cisimleştiği 
bir saldırı silahına dönüşür. Bu anlamda erkeğin 
kadına duyduğu arzunun somutlaşması olan fi-
ziki durum bile bir saldırganlık biçimine dönü-
şür. Sadece erkek egemenliğinin yarattığı ezme/
ezilme ilişkisinde, ezen kimse ezilenin bedenini 
gerçekten işgal eder ve sömürgeleştirir. Erkek ve 
kadın arasında gerçekleşen cinsel eylem bile bir 
işgal girişimi olarak görüldüğünden kadının er-
kekten kurtulması gerekir ve kendi cinsinden “kız 
kardeşi” ile sembolik ensest gerçekleşir. Radikal 
feminizm için aile kadının baskı altına alındığı, 
sömürüldüğü bir mekândır ve bu nedenle de ata-
erkilliğin dağıtılması ve kadınların özgür olması 
için ailenin dağıtılması gerekir.

Görüldüğü gibi bu feminizm anlayışı, artık 
iyice zıvanadan çıkan bir saçmalıklar demeti olan 
bir ideoloji. Bugün Batıda genel bir feminizm yor-
gunluğu yaşanıyor ve kadınlar bizdeki sömürge 
artıkları gibi suyu çıkmış bir zırvalığa dönüşmüş 
radikal feminizm denen şeyden şeytandan kaçar 
gibi kaçıyorsa bunun nedeni, feminizm anlayışı-
nın kadını mutsuz etmesidir. Öyle ki bir kadınla 
erkek arasında yaşanan/yaşanacak en güzel şey 
olan aşk bile bir suçluluk duygusuna neden olur, 

çünkü düşmanını seven bir köle vardır ve aşk sö-
mürgecinin sömürme tuzağıdır. İşin cılkının çıktı-
ğı yer tam da burasıdır aslında.

Bu söylemle kadın kurban statüsüne yükselti-
lerek, çarmıhını sırtına vuran bir acı peygamberi 
olmakta. Acı onu soylulaştırıp adeta insanüstü bir 
konuma yükseltirken Cavalary4 kavramının ifade 
ettiği bir radikal kurbana dönüşerek adeta kadın-
ları insanların kurtuluşunun anahtarı yapıyor. 
Radikal feminist söylemde de bu böyle sunulur, 
kadın özgürleştiğinde bütün insanlık da özgürle-
şecektir. Böylece kadın insanlığın eksik yarısı ya 
da haksızlığının telafi edilmesi sağlanacak bir si-
yasal özne olmaktan çıkarak bir devrim öncüsü 
olur. Nasıl proletarya tüm ezilenlerin kurtuluşunu 
sağlayacak bir öncü sınıf ise radikal feminizme 
göre de kadın ataerkilliğin esir ettiği insanlığı ken-
disi üzerinden özgürleştirecek bir öncü sınıftır. 

Bu sosyalist gövdeden çıkan diken olarak ra-
dikal feminizmde kadın radikal bir kurbana dö-
nüşürken, feminizmde kadınlar adına ayrımcılık 
talep eden, kadını hiyerarşik olarak tersine çevi-
rerek üstün ve hegemon bir varlığa dönüştürmek-
te ve eşitsizliği büyütmekte. Böylece eşitlik talebi 
ile başlayan bir hareket kendisi bir eşitsizlik ya-
ratarak bir tür kadın iktidarına kapı aralamakta. 
Üstelik iktidarın somutlaştığı yer olarak devlet ve 
iktidar erkekte iken lanet bir şeyken, açıkça dile 
getirilmese de somut olarak varacağı nokta olarak 
kadında olduğunda sorun çözüme kavuşmuş ol-
makta. Çünkü madem iktidar erkek, bu durumda 
iki seçenekten söz edilebilir ya devletsiz bir top-
lumsallık hayal etmek ki bunu anarşist feminizm 
ifade eder ya da iktidar el değiştirip kadına ge-
çecektir ve kadınların yönetiminde dünya daha 
iyi olacaktır. Ancak radikal feminizm bu noktayı 
boşlukta bırakır.

Kimi radikal feminist söylemler anarşik bir ba-
kışla devletin olmadığı bir toplumsallık tahayyül 
ederken, kimileri de ya cinsiyetsiz ya da erkeksiz 
bir toplum tahayyül etmek durumunda kalmak-
tadırlar. “Feminist devrimin son hedefi, ilk femi-
nist hareketin aksine, yalnızca erkek ayrıcalığının 
ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda cinsiyet 
ayrımının kendisinin de ortadan kaldırılması ol-
malıdır.”5 diyen Shulamith Firestone bu söylemi 
ile feminist sosyal devrimi ya da siyasi hedefi or-
taya koymuş olmakta, farkın yok olduğu aynılı-
ğın toplumu. Bu aynılık teknoloji yolu ile kadının 
doğumdan kurtulduğu-çünkü Firestone’a göre 
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cinsiyet ayrımının ayırt edici unsuru kadının do-
ğum yapabilmesidir. Kadının doğum yapmadığı 
bir toplumda artık cinsel farktan doğan ayrım da 
ortadan kalkar.

Bir başka uç nokta ise lezbiyenlikten bir Ama-
zon halkına dönüşmek olabilir, madem kadınla-
rın cinsel olarak erkeğe ihtiyacı yok, o zaman pek 
ala da erkeğin olmadığı bir toplum kurulabilir. 
Nitekim Charlot Gilman’ın yazdığı Kadınlar Ül-
kesi isimli romanda erkekler yoktur toplumda, 
kazara o dünyaya giren erkekler de adeta deney 
faresi gibi gözlem altına alınırlar. Kısacası radikal 
feminizm bir çıkmaz yol sunmakta bize: Aynılığın 
cehennemi.

Bedenim Benimdir’in Cinsel Devrimi

Başladığımız noktaya dönmüş olduk. 8 Mart 
gece yürüyüşünde kafayı cinselliğe takmış kadı-
nın özgürce istediği kişiyle -kadın erkek ayrımı 
olmaksızın- cinsel ilişki kurabilmesi olarak cinsel 
devrim tahayyülü. İkinci dalga feminizm olarak 
adlandırılan radikal feminizmin radikalliği eşit-
lik tahayyülünün ötesine geçerek bir kadın dev-
rimi başlatmasıydı. Madem kadın ezilen sınıftı o 
zaman ezilenlerin kendi aralarında dayanışmayı 
yükselterek ezenlere başkaldırma zamanı ve özerk 
özgür bir özne olarak kendi varoluşunun efendisi 
olması gerektiği radikal feminist düşüncenin ana 
izleği oldu. Radikal feminizm cinsel devrim tartış-
malarının ortasında var oldu. Doğum tarihi için 
1960’lar, ama en zirve zamanı da 1968’ler diye-
biliriz. Ancak bu dönemin neye başkaldırı oldu-
ğunu anlamak için dönemim ahlak anlayışını bi-
çimlendiren temel dip noktalara bakmak gerekir. 

Denebilir ki 1968 Viktorya döneminde şekil-
lenmiş ama zaman içinde bir ölçüde yumuşasa da 
ikiyüzlü bir biçimde süregelen burjuva toplumsal 
normlarına yönelik bir itirazdı. Cinsellik de bu-
nun bir parçasıydı. Viktorya dönemi cinsel ahlak 
anlayışında her türlü cinsel duygu, istek veya akti-
viteyi bastırmak, reddetmek temel eğilimdir o dö-
nemde. O dönemin ideal kadını cinsel duyguları 
olmayan kadındı. Erkekler ise eğer bir şey onlara 
seksi çağrıştırırsa uyarılan varlıklardı, o yüzden 
tüm kaynaklar bunu önlemek için seferber edil-
mişti. Shakespeare, hatta İncil dahi, içindeki cin-
sel çağrışımlı yerler atılarak, değiştirilerek yeniden 
basılmıştı. 

Kısacası cinsel ahlak adına bir cinsel baskı dö-
nemi yaşandı. Ancak bu baskı çeşitli yerlerden di-
kişler atarak fuhşa ve cinsel yolla bulaşan hastalık-
larda patlamaya neden oldu; ancak erkekler diye 
bir kayıt düşmek kaydı ile. İşte bu anlayış içinde 
şekillenen burjuva aile modeli ve cinsel ahlak an-
layışı yeni sol düşünce ile tepe takla olup şiddetli 
bir cinsel devrim patlamasına neden oldu. Adeta 
Hıristiyan geçmişten intikam alınırcasına hazzı 
dışlayan kültür tersine dönüp hazzı hayatın ade-
ta yüce ve kutsal amacı hâline getirdi. Heleki iki 
orgazm olgusunun keşfi, doğum kontrol hapları-
nın icadı ile azgın bir cinsel saldırı dönemi başladı 
diyebiliriz. İşte yeni solun terkisinden gelen go-
şist yani uç sol bir anlayışın kadın versiyonu olan 
radikal feminizmin cinselliği adeta varoluşunun 
merkezine koyması da bu sürecin bir ürünü oldu.

Radikal feminist anlayışa göre erkek egemen 
ahlak, kadının bedenini cinsel ahlak aracılığı ile 
denetlerken kadını erkeğin haz nesnesi kılıyordu. 
Erkeğe kadın cinselliğinden sınırsız yararlanma 
hakkı tanınırken kadından erdemli, edepli olması 
talep ediliyor, kadının evinde, işinde ahlaklı, er-
demli biri olarak kocasının yaptıklarını yapmama-
sı tavsiye ediliyordu. Radikal feminizm doğal ola-
rak buna başkaldırıyordu. Madem cinsellik erkek 
tarafından kadın bedeninin denetlenmesiydi, ka-
dının özgürleşmesinin yolu kadının kendi bedeni 
ve doğal olarak cinselliğini kendi denetimi altına 
alması onun özgürlüğünün anahtarı olacaktı.

Buna göre dişilik eril ölçülere göre cinsel açı-
dan kullanılabilir olmak demektir. Toplumsal cin-
siyet ayrımı kadınların kendilerini erkekler için, 
özellikle de erkeklerin cinsel kullanımı için varo-
lan cinsel varlıklar olarak tanımlamaya alıştırdık-
ları bir süreçtir. Bu süreçte kadın kendi cinselli-
ğinin erkek gözündeki tasavvurunu kendi kadın 
kimliği olarak içselleştirir ve böylece onu dünya-
nın bir gerçeği hâline getirir. Bu anlamda kendi 
cinselliğini özgürce yaşayacak bir kadın erkekler 
nezdinde “O” diye damgalanacağından bunu ya-
şayamaz, şayet yaşarsa da suçluluk duygusundan 
kurtulamaz.

İşte ilk sıyrılıp atılacak olan budur. Kadın 
kendini erkeğin tanımladığı onun verdiği de-
ğerler içinden tanımlamaktan kurtulduğu anda 
“özgür”leşir. Bundan sonrası ise kendi arzuların-
dan suçluluk duymadan, kendi hazzının özgürce 
gerçekliğe dönüşmesini sağlamaktır. Kadın ahlak 
sisteminin onu kısıtlayan bağlarından kurtulduğu 
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anda cinselliğini sadece kendisi belirleyecektir. Bu 
anlamda bir erkeğe cinsel birlikte olmak için ken-
disi teklifte bulunabilir, tabi bekâret ise gereksiz 
bir yüktür. Artık edep, hayâ, iffet vb. kavramlar 
geçerli değildir. Kadın kendi hazzının efendisi ola-
rak kendini erkekler istediği için kısıtlamayacak, 
kendi arzusunu istediği gibi kendi belirleyecektir.

Gece yürüyüşünde tepkilere rağmen mevcu-
diyetini sürdüren dövizlerin mantığı da budur. 
Toplumsal ahlak değerleri önemli değildir çünkü 
bunu şekillendiren tarih dışı ataerkilliktir. Dolay-
sıyla kadının iffetsiz olduğunu ifade eden “O”yu 
rahatlıkla sahiplenerek senin benim hakkındaki 
yargının zerre kadar önemi yok, kendim hakkın-
daki değerlendirmeler sadece bana aittir, ben ken-
dimi nasıl tanımlıyorsam ben oyum. Her yerde ve 
her zaman hazır ve nazır olan ataerkil sistemden 
sıyrılmak ve bir birey olarak özerkliğini elde et-
mek kadının varoluşu buna dayanacaktır. Bu kapı 
aralandıktan sonra, her tür cinsellik artık meşru 
olur, önemli olan tek şey haz vermek, almak ve 
bunun da karşılıklı rızaya dayanmasıdır. Önceki 
bölümde belirttiğimiz kadının kadınla beraberliği 
de onun özgürlüğünün varacağı son sınırdır.

Tüm bunlarda meşruiyet yaratan şey toplumun 
erkeğe her tür hazzı meşru görmesine karşılık, 
edep, hayâ ve iffet kavramlarının yerine kullanılan 
törel kavram olan namus kadına aittir. Viktorya 
ahlakının yumuşamış formları sanırım batılılaşma 
ile artık geleneksel ahlakla içiçe geçerek geçerli ol-
dukça yukarıdaki mantık yürütmede adalet olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Bu bağlamda baktığımız zaman son tahlilde fe-
minizm modern toplumların değer yargılarından 
türemiştir. Seküler ahlakın merkezinde yer alan 
faydacılık, birey denen varlığın özerk ve özgür 
özne olarak kendi hayatının yegâne belirleyeni 
olmak feminist öğretinin temelini oluşturmakta. 
Dolaysıyla modern bireycilik ve sekülerlik evreni 
içinde kaldığımız sürece radikal feminizmin ifa-
de ettiği şeylere de itiraz imkânımız olamaz. En 
fazla bu söylemlerin kapitalizm tarafından nasıl 
ele geçirilip, onlar tarafından kadını bir tüketici 
olarak yönetmek ve yönlendirmek için nasıl kul-
lanıldığını belirtebiliriz. Radikal feminizmin özcü 
bir bakışla akıl yürüttüğü, tarih aşırı bir ataerkil-
lik olgusunun olmadığı, ataerkillik denen erkek 
hâkimiyetin her toplumda farklı şekillerde ortaya 
çıkan bir sosyal zemin olmakla birlikte pekâlâ da 
onun da bozulabilir olduğu düşünülebilir. Hâkeza 

ayrımcılık karşıtı olarak ortaya çıkan bir toplum-
sal hareketin bizzat kendisinin bir ayrımcılık ol-
duğunu söyleyebiliriz. Yani feminizmin seküler 
eleştirisi temelde siyasi bir eleştiridir. 

Pan-Kapitalizm ve Özgür Kadın Efsanesi

Feminizmin aşındırma kuvveti ile toplumsal 
yapıda oluşturduğu değişiklikler Batı toplumları-
na ciddi bir kazanıma dönüştü. Her ne kadar hak-
lı olarak kadının henüz cinsiyet ayrımcılığından 
tamamiyle sıyrıldığı, erkek hâkimiyetinin hâlâ 
gücünü değişerek de olsa koruması nedeni ile bu 
zafer pek de gerçek bir zafer olmasa da kadınla-
rın eskisine oranla daha rahat olduğu söylenebilir. 
Tam da bu noktada feminizm kendi karikatürü-
nü yaratır özgür kadın. Tahsin Yücel bu karikatür 
işlemi ile ‘kadın-erkek eşitliği’ kavramı etrafında 
adeta özgürlük kavramının içini boşaltan ama ka-
pitalist tüketim kültürü anlamında kadınları olta-
daki balık yapan bu imgeye, çağdaş özgür kadın 
imgesine ilişkin şunları yazar:

“Günümüzün çağdaş kadını, ne istediğini bi-
len ve bunu her türlü yöntemle elde eden kadın-
dır. Bir başka deyimle çağdaş kadın bilinçlidir, 
istemlidir, kafasına koyduğu her şeyi gerçekleşti-
rir, bunu yaparken de hiçbir engel tanımaz. Nasıl 
olsa erkekle kendi arasındaki eşitlik sorununu ka-
fasında kesinlikle çözümlemiştir. ‘Erkeklerin söz 
sahibi olduğu her konuda onun da bir diyeceği 
ve yapacağı vardır. ‘Tek başına ayakta kalabilme-
yi’ başarır, yaşamını sürdürmek için hiç kimseye 
gereksinmesi yoktur, kendi yolunu kendi bulur… 
Uzun sözün kısası çağdaş kadın her şeyden önce 
özgür bir kadındır”6

Özgür kadın bağımsız bir kadındır ve sosyal 
bağların kısıtlamalarından kurtulmuş -ama aynı 
zamanda yalnız bir kadındır da-, aile yükümlü-
lükleri, çocuk vb. bağlardan azade olmuş, kendi 
başına bir hayat sürdüren, kendi hayatının ka-
rarlarını da kendi alan, güçlü, kendi hayatının 
efendisi olan, kimseye hesap vermek zorunda 
olmayan ama tamamiyle yalnız birisidir. Yaşam 
yolundaki bu yolculuğunda yaşam guruları ya da 
yaşam koçları onun başlıca rehberidir, herhangi 
bir konuda tereddüde düştüğünde. Bu rolü de 
kadın dergileri üstlenir, ona ne giyeceği, ne yiye-
ceği, nasıl yaşayacağı, nerede nasıl davranacağını 
vb. her konuda emir kipinde deyim yerindeyse 
tamimnameler yayınlar. Çok önemli bir şey daha 
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vardır, bu kadının sorunları karşısında her zaman 
ona rehberlik edip, deyim yerindeyse motor tek-
lediğinde motorun arızasını giderip onu tekrar ça-
lışır duruma getiren psikolog, onun beden imajını 
olabildiğince mükemmel ya da mükemmele yakın 
bir biçimde kurmasını sağlayacak estetisyen ve es-
tetik cerrah. Uzman erkinin birer oluşu olan bu 
yapılar iki şeyi sağlarlar: Edimlerimizden dolayı 
duyacağımız vicdan azabı ya da suçluluk duygusu 
duymasını engellemek. Mesela arkadaşının koca-
sını baştan çıkartan kadın bu duygularından dola-
yı suçluluk duymaması gerekir, çünkü bu iki tara-
fın da kendi rızası ile oluşan bireysel bir olgudur. 
Aldatılan arkadaşın konumu ise son tahlilde onun 
meselesidir. İşte birer adabı muaşeret yönetmeliği 
olarak iş gören kadın dergileri tam da bunun için 
vardır. “Yaptığın hiçbir şeyden pişmanlık duyma, 
çünkü sen özgür bir bireysin, köhnemiş ve artık 
özgürlüğümüz için birer yük olan sosyal kurallar 
ya da ahlak kuralları vb. engeller ya da ayak bağ-
ları senin için aşılmıştır.” mesajı verilir. Bu anlam-
da çağdaş özgür kadın tam da feminizmin istediği 
gibi bir erkeğe bağımlı olmayan, aile denen baskı 
aygıtı içinde olmayan, olsa da ekonomik bağım-
sızlığını kazandığı için erkeğine karşı rahatlıkla 
kafa tutabilecek, onunla eşit bir varlıktır. Cinsellik 
alanında da tam da radikal feminizmin talep ettiği 
gibi kendi bedeni üzerinde kendi denetimini kur-
muş, bedenini kendi istediği gibi yönlendiren bir 
kadındır. Burada bedenin bir işletme gibi kullanıl-
dığını, bir işletmenin sahip olduğu sermaye var-
lığını yönetmesi gibi olduğunu da ıskalamamak 
gerekir. Böylece modern tüketimci iktidarın temel 
niteliği olarak ayartma olgusunu pan-kapitalizmin 
hayatı ele geçirmesini görürüz. Tam burada Mic-
hel Foucault’nun ünlü sözünü hatırlamak gerekir: 
“İktidar yalnızca “özgür özneler” üzerinde ve yal-
nızca onlar “özgür” oldukları sürece uygulanır.” 

Foucault özgürlükle iktidar arasında bu bağı 
kurarken şu ayrımı yapar: Bedenler bir bütün ola-
rak toplumu işleten/yöneten iktidar yasaklayan, 

kısıtlayan bir iktidar değildir, bu iktidar üretken-
lik üzerine kuruludur. Tam da bu nedenle iktidar 
için özerk ve özgür bireyler gereklidir. Bu anlam-
da özgür olmak demek farklı ve çeşitli davranış 
biçimleri ve tepkilerin gerçekleştirilebileceği bir 
imkânlar alanıyla karşı karşıya olmak demektir. 
Bir iktidar alanı tıkandığında, yönetim ve yapılan-
dırma ilişkisi tek yönlü, sabit ve tersine çevrile-
mez hâle geldiğinde artık iktidar ilişkilerinden söz 
edilemez. Böyle bir durumda artık yalnızca tahak-
küm (domination) vardır ve tahakkümün olduğu 
yerde iktidar ilişkisi olamaz. Dolayısıyla, iktidar 
ve özgürlük birbirini dışlayan bir çatışma ilişkisi 
içinde değil; çok daha karmaşık bir ilişki içinde 
yer alırlar. Bu ilişkide özgürlük iktidarın işlemesi-
nin koşulu, hatta önkoşuludur. Bu nedenle iktidar 
ile özgürlüğün direnişi birbirinden ayrılamaz. İk-
tidarın olduğu her yerde bir direniş ya da direniş 
imkânı vardır.7

Bu anlamda feminizm olmasa özgür kadında 
olmayacaktır. Normatif ilkeler üzerinden özen-
direrek işleyen iktidar toplumun tüm hücreleri-
ne yayılarak bireyleri işletir. Feminizm de bunu 
işletmekte önemli bir rol oynar. Hâkeza arzu ol-
masa normatif iktidarın işlemesi de mümkün ola-
mazdı. Kadının bedenini denetlemesi olgusu ise 
Foucault’nun iktidar ekseninde geliştirmeye baş-
ladığı, bunun ilk ipuçlarını oluşturduğu denetim 
toplumu olgusu ile iç içedir. Bu bağlamda cinsel-
lik noktasında “benim bedenim” çıkışı denetim 
olgusu ile iç içe girer. Denetim toplumun da artık 
otorite dışarıdan kapatıcı disiplinci kurumlarla 
değil bireyin kendisi üzerinden yürür. Bu anlam-
da bedenin üretkenliği bu şekilde kurumlar ağı 
ile birlikte bireyin katılımı ile birlikte yürütülür. 
Dolayısıyla özgür kadın imgesinde olduğu gibi 
birey bedenin üzerinde denetim kurduğu oranda 
iktidarın işleyişine dâhil olur. Böylece beden ik-
tidarın üzerinde iş gördüğü bir alan hâline gelir. 
İktidar mekanizmaları bedene, yaşamı çoğaltma 
ve toplumsal bünyenin canlılığı bağlamında sahip 

Aile ve diğer sosyal bağlardan soyulan kadında feminizmin umduğu gibi özerk ve ataerkil 
otoriteye meydan okuyan güçlü bir siyasi özne değil özgür modern kadın imgesi etrafında 
ataerkilliğin geleneğe oranla daha sinsi bir biçimde işlediği kapitalizm ve onun normatif 
iktidarının içine bıraktığı bir birey olmasında önemli bir rol oynadı. Hâsılı modern ideo-
lojilerin birçoğu gibi feminizm de çıkış iddiasının tam tersine dönüşerek evcilleştirildi ve 
normatif iktidarın, pan-kapitalizmin bir kaşağısı oluverdi.
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çıkar. İktidar bedeni ve cinselliği biçimlendirece-
ği bir nesne olarak algılarken, anlam değeri olan 
bir etken olarak öne çıkarır. Bedenin varlığı ve 
görselliği bir değer taşır. Bedenin görünürlüğü ve 
yapıp ettikleri iktidarın kontrol alanının dışında 
değildir. İktidar beden üzerinden yaygınlaştırılmış 
bir kontrole sahiptir. İktidarın kontrolü, bedenin 
görünümü, işlevi ve toplumsal anlamı gibi geniş 
bir anlam alanına sahiptir. Bu perspektifle mo-
dern kadınlığın yaratılma süreci, modern beden 
ideolojisinden ayrı düşünülemez, kadın bir cinsel 
varlık hâline geldiği oranda iktidarın bir nesnesi 
olur ve bedeni iktidarın işlediği çeşitli kurumlar 
vasıtasıyla dağıtılıp yeniden kurgulanan bir var-
lık hâlini alır. Feminizm bunu yaratan en önemli 
ideolojik unsurlardan ve modern kadın ve onun 
cinselleşmiş beden varlığının inşasına büyük bir 
katkı sundu. Bunu yaparken Foucault, iktidar ve 
direniş ekseninde söyledikleri ile birebir örtüşe-
cek bir durum oluşturdu.

Kadının ataerkil kültürün üzerinde hâkimiyet 
kurduğu bedenini bu kültürel ağın dışına çıkart-
ması için verdiği mücadele iktidarın işleyişine 
katkıda bulundu. Cinsel özgürlük, kadının cin-
selliğini kendi özerk kararları ile kendinin kur-
gulayabileceği şeklindeki yanlış kavrayışla kadın, 
ayartıcı iktidar biçimi olan pan-kapitalizmin ya da 
tüketim kültürünün bir parçası kılındı. Feminiz-
min amacı elbette bu değildi, feminizm tam tersi-
ne kadını erkeğin beğenisine sunan alımlı ve cazip 
bir kadın olarak değil, gerçek anlamda hayatının 
efendisi olan ve artık kendini erkek üzerinden ku-
ran bir özne değil, kendini kendi olarak kuran bir 
özne olarak var olmasının mücadelesini verdi. An-
cak feminizm devlet, kapitalist iktidar gibi yapı-
lar karşısında bir direnç odağı olan aileyi düşman 
ilan ederek kadını bireyselleştirirken onu zayıflattı 
ve iktidarın dişlerini üzerine rahatlıkla geçirebile-
ceği bir av hâline getirdi. Ki bu tüm modern siya-
sal tasavvurların birey ile onu baskılayan toplum 
kurgusu, otoriteye karşı açtığı savaştan ayrı değil-
dir. Sekülerlik, geleneksel otorite figürünün yok 
oluşu ve insanın toplumsal bir varlıktan bir bire-
ye dönüştürülerek yalnızlaştırılması onu modern 
kurumlara karşı savunmasız bıraktı. Aile ve diğer 
sosyal bağlardan soyulan kadın da, feminizmin 
umduğu gibi özerk ve ataerkil otoriteye meydan 
okuyan güçlü bir siyasi özne değil, özgür ve mo-
dern kadın imgesi etrafında ataerkilliğin geleneğe 
oranla daha sinsi bir biçimde işlediği kapitalizm 

ve onun normatif iktidarının içine bıraktığı bir 
birey olmasında önemli bir rol oynadı. Hâsılı mo-
dern ideolojilerin birçoğu gibi feminizm de çıkış 
iddiasının tam tersine dönüşerek evcilleştirildi ve 
normatif iktidarın, pan-kapitalizmin bir kaşağısı 
oluverdi.

Pan-kapitalizm arzu üzerinden yürüyen onun-
la iş gören bir iktidardır. Ayartma ya da baştan 
çıkartma olgusu da bu nedenle sistemin işleyi-
şinde önemli bir rol oynar. Ayartma genellikle ço-
kanlamlı imajlara dayanır, bu da Batı kültüründe 
ayartıcının prototipi olanların ahlaktan bağımsız-
lığın belli bir biçiminin tipik temsilcileri hâline 
gelmesini sağlamıştır. Belirsizlik ve çokanlamlılık 
esas olarak konuşanın niyetinin muğlak kalma-
sını sağlamaya yarar. Bunlar dilsel anlamda hem 
güç hem de özgürlük sağlar. Pan-kapitalizmde 
iktidar yasaklayarak değil baştan çıkartarak onu 
kendi oyununun içine dâhil ederek işler. İmaj-
lar birer gösterge olarak iktidarın içe çekici birer 
vakum gibi bireyi kendi anlamsızlık evreninin 
içine çeker. İmajlar konuşur, mesajlar verir ve 
davetkârdır. Pan-kapitalist ayartıcı iktidarın temel 
sloganı yapabilirsin ve hatta yapmalısındır. Bu an-
lamda mutluluk iktidarın oltadaki yemidir. Mut-
lu olmak bir talep değil bir emirdir. Mutlu olmak 
için cesur olmak, güçlü olmak ama en önemlisi de 
geleneksel değerlere karşı kayıtsız olmalıdır. Suç-
luluk duymamak, günah korkusu olmadan yaşa-
maktır. Burada en önemli işlerden birisi de göreli-
liktir. Ahlak evrensel değil görelidir, kültüreldir ve 
değişkendir. Sabit ve sürekliliği olan bir ahlaktan 
söz edilemez. 

Dolaysıyla geleneksel ahlak otorite olamaz 
çünkü onu var eden şartlar artık ortadan kalktı-
ğı için hükmü de geçerliliğini yitirmiştir. Dahası 
mademki ahlak kültüreldir, o zaman bu anlamda 
onun otoritesi de olamaz. Değişmeyen tek şeyin 
değişim olduğu bir çağda ahlak değişir, farklıla-
şır. Dün için geçerli olan normlar bugün geçer-
li değildir. Bunun yanında ahlak bireyseldir de 
benim için geçerli olan ahlaki normlar diğer için 
geçerli olamaz. Yani neye göre, kime göre bir ah-
laktan söz edeceğiz?, sorusu ile ahlakın gücü elin-
den alınır. Bu süreçte müphemlik ve belirsizlik 
bir gri alan hayatımızda önemli bir zemin hâline 
gelir. Öyleyse artık ahlakın, geleneğin, eski otori-
telerin hükmü geçerli değildir. Birey bağımsız bir 
varlık olarak kendini var ettiği için kendi ahlak 
normları da kendisi tarafından şekillendirilmiştir. 
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Dolaysıyla ahlak artık müphemdir. Şu üç günlük 
dünyada mutlu olmamak için kendini tutmak, 
kendine hâkim olmak, kendin üzerinde baskı 
kurmak (radikal devrimci arzu öğretisi de burada 
önemlidir, arzuyu baskılamak hiper modern top-
lumda pan-kapitalizmde devrimci öğretilerin de 
katkılarıyla en büyük suçtur. Çilecilik en büyük 
saçmalıktır. Haz bir suç değil haktır.) yerine ken-
dini mutluluğun o sıcak kollarına bırakmak bir 
haktır. Kapitalizmle radikal feminizmin kendileri-
ne rağmen iç içe geçip suç ortaklığı yaptığı nokta 
da burasıdır. Kadınların kendilerini kısıtlamasını 
isteyen ataerkilliğin kadınlara hayatı zehir etmesi 
beklenemez. Cinsel isteklerine gem vurmak, yani 
erdemli olmak, hayatı erkek egemen normlar uğ-
runa ertelemek kadının kendisi için değil erkek 
için var olmasıdır. O yüzden bu baskıyı ortadan 
kaldırmak birinci vazifedir. Tam da bu söylemle 
kapitalizm tüm ayartıcılığı ile kadını ele geçirir ve 
ona yön verir. Böylece kendi kendisinin efendi-
si olduğunu düşünen, ataerkil otoritenin emir ve 
yasaklarına boş veren kadın arzu devrimi olarak 
tüketim kültürünün harika bir öznesi olur. Artık 
onu yönlendiren iktidar kız kardeşler değil kapi-
talist kültürdür. 

Bunu sağlayan, kapitalizmin işini kolaylaştıran 
da ahlakı bir kenara atan özerk birey olarak ka-
dının kendi bedeni üzerinde kendisinin denetim 
kurması gerektiği tezidir. Ancak beklenenin tersi-
ne bedeni artık kapitalizme aittir ve onun işletme-
cisi de patronu da odur. Kadın özgür olduğunu 
düşündüğü anda bir başka baskının içine adım 
atmış olur. Ancak burada yasaklayan, emreden, 
ahlak dayatan bir iktidar, bir otorite yoktur tersi-
ne ona ‘yapmamalısın’ değil de !yapmalısın, neden 
yapmıyorsun ki yap ve mutlu ol’ diyen bir iktidar 
vardır. Tam da bu yüzden feminizm, devrimci ve 
özgürleştirici değil iktidarın suç ortağı hâline gel-
miştir. Ataerkil geleneksel otoriteyi kapitalizmin 
sağladığı imkânlarla alt etmek kolaydır ama ka-
pitalizmi yerinden etmek imkânsızdır. Bu yüzden 
de feminizm evcilleştirilir ve iktidarın işleyişine 
ortak edilir.

Aynının Şiddeti: Radikal Feminizmin             
Cinsiyetsizlikteki Payı ve Cinsiyetli Olmak

Toplumsal cinsiyetin dönüşmesi noktasında 
feminizmin elde ettiği kazanımlar aslında mo-
dern toplumun yaşadığı açmazı gösterir. Cinsiyet 

rollerindeki farkın giderek azalması ile cinsiyet 
farkının giderek kaybolması. Üniseks kavramı 
tam da bu işlevi görür. Feministler cinsel farkın 
ortadan kalkmasını şiddetle istemişlerdi, şimdi 
bu ütopya gerçeğe dönüştü. Artık üniseks olgusu 
üzerinden kadın ve erkeği bir örnekleştiren bir to-
taliter (konformizim kavramında ifadesini bulan 
bir örnekleştirme olgusu) sistem var. Kapitalizm 
Stalin düzenindeki gibi bir totaliterlikle karşımıza 
çıkmadı.8 Bunun yerine tekno-bürokratik tahak-
küm ağları ve tüketim toplumu ile hepimizi bir 
örnekleştirdi. Yani radikal feminist ütopyanın ger-
çekliğe dönüşümü olarak cinsiyet ötesi anlamında 
transseksüel bir toplum oluşumu ile karşı karşıya-
yız. Avrupa’da bugün üzerinde cinsiyet belirleme 
işareti olmayan tuvaletler, banyolar var. Okullarda 
artık cinsiyet rolleri anlamında belirleyici ayrımı 
içeren şeyler yok, bebekle oynayan erkek çocukla-
rı, araba koleksiyonu olan kız çocukları var, oyun-
lar bile artık kız erkek ayrımı içermiyor, birçok 
mağazada cinsiyet farkı belli olmayan kıyafetler 
var ve hatta hazır giyim endüstrisi artık bunu ne-
rede ise ortadan kaldırdı. Çocuk isimlerin de bile 
artık erkek-kız ayrımı ortadan kalkmış durumda. 
Örneğin, Berlin’de, liberal Alman başkentinin bir 
bölgesinde ilan panoları için yeni kurallar, cin-
siyet kimliği olmayan bir bölge oluşturmak için 
yeni bir anayasa gibi okundu. Bu panolarda kla-
sik kadın ve erkek imgelerine yer verilmiyor. Kız 
çocuklarını erkek oyuncakları ile oynayan ya da 
tam tersi bebeklerle oynayan erkek çocuklarını 
gösteren ilanlara yer veriliyor. Bu olgular yaşanır-
ken pop idol Miley Cyrus, Paper Magazine dergi-
sine verdiği demeçte kendini ne erkek ne de kadın 
hissettiğini söylemişti. Kısacası artık medeniyetin 
yeni ölçütü cinsiyetsizlik…

Sanayi toplumunun yarattığı hasarlar üzerine 
yazdığı kitapları ile bildiğimiz Ivan Illich sana-
yi toplumunun cinsiyetsiz bir toplum olduğunu 
söylediğinde henüz bu olgular yaygınlık kazanmış 
değildi. Illich Gender adını taşıyan kitabında bu 
olguya parmak basar, Bu çalışmada Illich modern 
öncesi “gender”in modern “cinsiyet”e dönüşme-
sinin seyrini izler. Illich çalışmasında “gender” 
terimini davranışlardaki bir ayrımı, vernacular 
yani çeşitlilik içeren yerel kültürlerdeki evrensel 
bir ayrımı belirtmek için modern “cinsiyet” kav-
ramından ayırt ederek benimser. Gender kavramı 
öznede ve bedeninde cisimleşmeyen bir cinsiyet 
hâline, özne, zaman, mekân ve araçlar birliğine 
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işaret eder. “Bu terim [gender] erkeklerle bütün-
leşen yerleri, zamanları, aletleri ve görevleri, ko-
nuşma biçimlerini jest ve kavrayışları kadınlarla 
bütünleşenlerden ayırt eder… Bütünleşme bir za-
man ve yere özgü olduğu için toplumsal genderi 
oluşturur… Cinsiyet 18. yüzyıl sonlarından itiba-
ren bütün insanoğluna atfedilen ortak karakteris-
tiklerdeki bir kutuplaşmanın sonucudur.”9

Liberal eşitlik yoluyla soyut bireylerin eşitlen-
mesinin modern cinsiyet ideolojisi ile bağdaştırıl-
ması Illich’in “uniseks” kavramıyla anlaşılabilir. 
Kavram meta alışverişinin kolaylaştırılmasının zo-
runlu olduğu sanayi kapitalizminde farklılıkların 
yok edilmesi olarak, modern cinsiyetin (sex) yeni 
gendersiz anlamı “cinsellik” gibi terimlerle açıkça 
ortaya çıkar. “Bir anahtar sözcük olarak işlev gör-
düğünde cinsiyet paradoksal olarak gendersizdir. 
Gendersiz cinselliğin oluşumu homo economicu-
sun ortaya çıkmasının zorunlu ön koşullarından 
biridir.”10 

Bu nedenle, Illich ekonomik cinsiyeti verna-
cular genderin karşısına koyar. Illich bu totaliter/
bir örnekleştirici kitle kültürü şeklinde tezahür 
eden ve kaynağını ekonomik sistemden alan cin-
sellikleştirici cinsiyet rejimine itirazlarını güçlü bir 
biçimde koyar: “Geri dönüşü olmayan bir şekil-
de, insan olmanın bir yolunu kaybettik. Ve hâlâ 
orada kalsa da, etimizde neredeyse, olan bir şeyin 
belirsiz varlığı, böyle bir efemerayı (gündelik ıvır 
zıvır) çocuklarımıza nasıl aktarılabileceğini anla-
mıyorum. Olağanüstü derecede zengin ve çeşitli 
bir çağın sınırının ötesinde dururken, şimdi cinsi-
yet kaybına üzgün olarak maruz kalmamalıyız… 
20. yüzyılın sonunda modern cinsel eşitlik efsane-
si -çok sayıda kültürün- ayrı yaşama, ölme ve acı 
çekme biçimlerinin kök saldığı toplumsal cinsiye-
tin bütünlüğü üzerinde tamamen zafer kazandı. 
Yerel toplumsal cinsiyet saltanatı, ekonomik cinsi-
yet rejimi dediğim şeyin altında olandan farklı bir 
varoluş tarzı sergiliyordu. Onlar çok farklı türde 
bir erkek/kadın düalitelerdir: Ekonomik cinsiyet, 
bir artı bir düalitesidir ve aynı türden bir eşleş-
me yaratır. Cinsiyet, bir bütünün benzersiz, yeni, 
açıklanamaz kılan iki parçanın düalistesidir. “Eko-
nomik cinsiyet” ile ekonomik, politik, yasal ve 
sosyal eşitlik aldatıcı hedefine doğru uzanan dü-
aliteyi kastediyorum. Erkek ve dişi kısırlaştırılmış 
ekonomik etmenlerdir, tüketici ve işçinin işlevleri 
dışında herhangi bir kaliteden çıkarılırlar.”11

Kısacası kapitalizm modern toplumsal cin-
siyet rejimini inşa ederken radikal feminizmin 
şikâyetine yol açan farka dayanan cinsiyet rejimi-
ni ilga ederek genderi yok eder ve yerine uniseks 
bir toplum ortaya koyar. Feminizm özellikle de 
radikal feminizm tam da bu nedenle tüm devrim-
ci iddialarına karşın modern kapitalist sanayi top-
lumunun yaratımı olarak transeksualitenin inşa 
edilmesini kolaylaştıran bir Truva atına dönüşür 
ve yığıncı totaliterliğin teşvik edicisi olur. Böylece 
de binlerce yıllık bir zenginliğe dayanan genderi 
yani cinsiyetler arasında tamamlamaya dayanan 
farklı rol dağılımları üzerine kurulu rejimi salt 
baskıya indirgeyerek yok eder.

Tüm bu olguları çok erken bir zamanda ifade 
eden Baudrillard “Hepimiz transseksüeliz” diye-
rek bu olguyu ifade etmiş oldu. İçinde bulundu-
ğumuz durumu orji sonrası hâl olarak tarif eder 
yazar. Politik özgürleşme, cinsel özgürleşme vb. 
tüm alanlarda bir özgürleşme hâlinin olduğu bir 
toplum ortaya çıkar. Bu toplum bu tam kapasite 
özgürlük hâline ulaştığı için uzay boşluğunda yö-
rüngesinden çıkmış bir şekilde dolaşan bir uydu 
gibi boşlukta kalmıştır. Bu boşluğun olduğu şe-
yin tanımı ise bellidir, gerçeklik yitimi ile gerçeğin 
kısa devre yapması hâli olan bir gerçeklik sonrası 
ya da aşırı gerçeklik hâlinde gerçeklik kavramı-
nın anlamını kaybettiği bir sosyal düzen oluşur. 
Bu düzen ayrımların, ikiliklerin kaybolduğu bir 
düzendir. 

“Yine mikrofiziğe benzer bir durum bu: Güzel 
ya da çirkin, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü te-
rimleriyle değerlendirme yapmak, bir parçacığın 
hızını ve bulunduğu yeri aynı anda ölçmek kadar 
olanaksızdır”12

Değer ve anlam kaybının nedeni aşırı değer 
ve aşırı anlam ise, bir şeyin aşırı noktası tam da 
gerçekliği anıdır. Bu anlamda cinsel özgürlük ger-
çeğe döndüğü anda cinsellik ortadan kayboldu, 
cinsiyetçilikle yapılan mücadele zafere ulaştığı an 
cinsiyet ortadan kalktı, aşırılığın intikamı, bol-
luğun ve bereketin lanetidir bu. Bir şey amacına 
ulaştığı anda amaçladığı şeyin tam tersine dönü-
şür. Vardığımız yer transseksualite oldu. Baudril-
lard o önemli makalesinde cinsiyet farkının orta-
dan kalktığı noktaya temas eder: “Bugün bir tür 
yapay yazgının boyunduruğu altında olan cinsel 
bedenin geçirdiği mutasyonu izlemek ilginç. Bu 
yapay yazgı: transseksüellik. Burada yapay yaz-
gıdan kasıt, doğal düzenden bir sapma değil. 
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Cinsler arasındaki farklılığın simgesel düzenin-
deki mutasyonun yarattığı sonuç. Transseksüellik 
(yalnızca) anatomik cinsel dönüşüm anlamında 
değil, daha genel anlamda travesti, cinsel işaret-
lerin birbirine karışması ve önceki cinsel farklılık 
ilişkisine (oyununa) karşılık cinsel farksızlık iliş-
kisi (oyunu) anlamında.”13

Görüldüğü gibi 1960’larda hayli radikal söy-
lemler ve iddialar ile bir anda gündeme oturan 
radikal feminizm, hatta artık hedeflerine büyük 
oranda vardığı için anlamlı bir şey olmaktan çıkan 
feminizm artık düzenle bütünleşmiş durumda. 
Hâlâ eskinin anısını yaşatanlar olsa da feminizm 
bugün Batılı kadınlar tarafından çok ilgi duyulan 
bir şey değil. Bizde ise belki de hâlâ cinsel farkın 
tüm şiddeti ile yaşanması ve cinsel ayrımcılığın en 
kaba hâlleri ile yaşanıp kadının hor görülme sü-
recinden kurtulamadığı bir dönemde olduğumuz 
için feminizm oldukça cazip. Ve artık devrimci 
iddialarını tüketip tüm varoluşunu demokratik 
bir nizam şeklinde kuruluşa indirgeyen kimlik 
siyasetçisi sol liberal çevreler feministlerin harını 
körüklediğinden gündem bile olmayacak bir şey 
gündem oluyor.

Kadınların, cinsler arasında savaş ilan eden 
çaçaron bir feminizm olgusuna, LGBT’ye eklem-
lenerek cinsellik davasına dönüşen bir feminiz-
me ihtiyacı yok. Bu toplumun doğru düzgün bir 
demokratik yapıya ve elbette karşılıklı saygı ve 
adaleti yücelten bir toplumsal cinsiyet rejimine 
ihtiyacı var. Sol, feminizm ve LGBT tarafından içe-
riksizleştirilmesi karşısında bu hareketler ile arası-
na ciddi bir bariyer örmesi gerekirken oryantalist 
komplekslerden kurtulamadığı için bu unsurları 
bağrında tutmaya devam ediyor.

Bir cinsiyet rejimi olarak bilimselleştirilmiş 
toplumsal cinsiyet olgusundan söz edilebileceği 
gibi tersine kadını dişil bir arketip olarak yaratı-
cılığın bir sembolü olarak yücelten bir bilgelik te 
var. Mevlanaların, İbn Arabilerin kadına yüklediği 
metafizik anlamlar ile kıyaslandığında feminizm 
özellikle de radikal feminizm adı bile geçmeye 
değmez sahte bir kadıncılık biçimi. Toplumun 
yaşamı üniseksleştiren ve kadınları pazarın en 
değerli tüketicisi gören kapitalizmin transsek-
süel pan-kapitalist tahayyüle direnmesi gerek. 
Belki de bu direnişin koçbaşı “birbirinizi örtün”, 
“birbirinizin giysisi olun” diyen bir dil içinde ka-
dınlara saygı göstermesi, haklarını vermesi sureti 
ile İslâmcılık olabilirdi ama İslamcılık uzun bir 

zamandır sağcılık eli ile muhafazakârlık denen ve 

onun zıddı olan bir şeye dönüştürüldüğünden, 

ataerkilliğe hiç yüz vermeyen Kur’ân merkezli 

dinin yerini her yerde, her şeyde kadın gören ta-

kıntılı birtakım fıkıhçılara teslim oldu. Bir tamam-

layıcılık ve adalet ilişkisini merkeze alan İslâm’ın 

yanında onu geriye iten, gölgeleyen bir paralel 

din vücut bulduğundan kadınlara yönelik bir er-

kek üstünlükçülüğü kadınları hor gördüğü için 

feminizm toplumda karşılık bulabiliyor. Sanırım 

sağcılıkla ve gelenekçilikle ilişkisini kestiği gün 

İslâmcılık bu topraklarda anlamlı bir şeyin öznesi 

olabilir ve toplumun tümüne çok farklı bir özgür-

lük esintisi taşıyabilir. Hâsılı bir şeylerin değişme-

si zamanı geldi de geçiyor.
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Filistinli Yazar İbrahim 
Nasrallah’ın Romanlarında

Yeniden Kurgulanan Tarih ve 
Osmanlılar…

Modern zamanın nimetleri 
gibi zihnî maluliyetleri her yer-
de aynı oranda hüküm-ferma… 
Arap akademyası ve yazını da 
bu hastalıklardan hâlî değil. Mil-
liyetçiliğin esir aldığı edebiyat-
çılar, tarihe, kendi görüşlerini 
doğrultacak malzemeleri bul-
mak için gidiyor. Böylece kendi 
görüşlerinin temellerini tarihte 
aramaya başlıyor ve pek çok ta-
rihsel hadiseyi bütününden ko-
parıp kendi argümanlarını des-
teklemek için kullanıyor. Bunun 
son örneklerinden biri, meşhur 
Filistinli edebiyatçı İbrahim 
Nasrallah’ın Kanâdîl Melikü’l-
Celîl adlı romanı. 

Romanda 18. yüzyıl Filis-
tin’inde Osmanlılara isyan eden 
bölgenin mültezimlerinden ve 
yerel yöneticilerinden Zahir 
Ömer’in hayatı ve bölgede te-
sis ettiği idare konu ediliyor. 
Fakat bu yapılırken, mesele 

T arihe iki türlü yaklaşmak 
mümkün: 1. Tevhidî yakla-

şım ile “ibret” nazarıyla bakmak. 
2. Yapıp ettiklerimizi meşru-
laştıracak, kendi görüşlerimizi 
temellendirecek ve haklı çıka-
racak malzemeleri bulabilece-
ğimiz kullanışlı bir alan olarak 
yaklaşmak. Birinci yaklaşımda 
“bütün”de ne olup bittiğini an-
lamaya çalışmak, bunun için 
hadiseleri bütünlemeye gayret 
etmek ve ortaya çıkan bütünden 
ibret almak amacı güdülür ki 
bu, tarihe, İslâmî/tevhîdî bir şe-
kilde bakmaktır. Bu yaklaşımda 
zamansal ve mekânsal bütün-
lük de esas olduğu için, tarih 
içindeki ibretlerle birlikte her 
daim bizimledir, bu anın içinde 
mündemiçtir. 

İkinci ve modern zamanların 
ürünü olan tasnifi yaklaşımda, 
tarih, geçmişte kalmış, pek çok 
nostaljik malzemeyi içinde ba-
rındıran karmakarışık, karanlık 
bir mahzendir. Zaman zaman 
bu mahzene uğranmalı, işe ya-
rayacak araçları o anki amaç 

doğrultusunda tasnif etmeli ve 

kurgulamalıdır. Böylece bugün 

hayata geçirmek istenilenleri, 

temellendirecek bir zemin elde 

edilecektir. İkinci yaklaşımda, 

parça, bütünden koparılmış, 

belli bir amaç doğrultusunda 

yeniden ve o anın maslahatına 

göre kurgulanmış ve araçsal-

laştırılmıştır… Böylece bütün 

tarihî mevzular bağlamından 

koparılmış, birer çok kullanışlı 

araçlar hâlinde emre âmâda hâle 

getirilmiştir. 

Bugünün tarih yazımında ve 

tarihsel anlatılarında hiç şüp-

hesiz bu ikinci tasnifi yaklaşım 

egemen. Bunun en bariz örne-

ği, ekranlardan inmeyen, izlen-

me oranları yükseklerde seyre-

den tarihî diziler, listelerin üst 

sıralarındaki tarihî romanlar, 

hikâyeler… Hatta en ciddi aka-

demik çalışmalar bile bu yaklaşı-

mın gölgesinde… Tevhîdî bakış 

açısının uzağına düştükçe, bu 

handikaplara daha çok düşece-

ğiz gibi görünüyor… 

-Çok Amaçlı ve Kullanışlı Bir Araç Olarak Tarihsel Anlatı-

18. YÜZYIL OSMANLI FİLİSTİN’İNDE 
ARAP MİLLİYETÇİSİ ARAMAK

Fatma ZEHRA

İbrahim Nasrallah’ın eseri, tarihin bir amaç doğrultusunda 
araçsallaştırılmasına tek örnek değil elbette. Hatta sadece 
Arap yazını da malul değil bu illetle… Milliyetçiliğin ve türevi 
hastalıkların sızdığı her yerde benzeri yaklaşımlar söz konusu.
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bağlamında koparılarak bugü-
nün amaçları doğrultusunda 18. 
yüzyıl Filistin’inde bir Arap mil-
liyetçisi yaratma işine girişiliyor. 
Hâlbuki 18. yüzyıl Filistin’inde 
ne milliyetçi rüzgârlar esmekte-
dir ne de Zahir Ömer bu saikler-
le hareket etmekte! Tek hedefi, 
merkezi yönetimin zayıflama-
sıyla güçlenen her yerel yönetici 
gibi kendi iktidarını kurmak ve 
iktidarın nimetlerinden Osmanlı 
yönetimine pay vermemektir. 

Zahir Ömer Hadisesinin İç Yüzü

1690’larda Benî Zeydan aşi-
retinin reisinin dört oğlunun en 
küçüğü olarak dünyaya gelen 
Zahir Ömer, babası ve dedesi 
gibi Taberiye mültezimliği yapar. 
1730’lardan itibaren Sakr kabi-
lesi ile ittifak kurarak Akka ve 
Safed bölgesinin kontrolünü ele 
geçirerek Nablus-Şam ticaret yo-
lunu denetimi altına alır. Zaman 
içinde güçlenen Zahir Ömer, 
1742-43 yıllarında bölgedeki 
Osmanlı paşalarına kafa tutacak 
bir kuvvet elde eder. 1750’lerden 
itibaren bölgedeki Şiilerle de itti-
fak kurarak Osmanlı yöneticile-
rini Akka ve çevresinden uzak-
laştırmaya başlar. Suriye, Lübnan 
ve Filistin bölgesinde etkinliğini 
artıran Zahir Ömer’in en önemli 
faaliyeti, Batılılarla temas kur-
ması ve Osmanlı’nın bölgedeki 
topraklarını Ruslara açması olur. 
İdaresi altındaki limanları Rus-
ların kullanımına sunması, böl-
geye ticaret bahanesi adı altın-
da gelip giden Batılılarla yoğun 
temasları ve Fransa ile yaptığı 
pamuk ticareti, Ortadoğu’nun 
bilinmeyen topraklarının tanı-
nıp 20 yıl kadar sonra bölgenin 
Fransızlar tarafından işgal edil-
mesine zemin hazırlar. Filistin, 
Lübnan ve çevresinde müstakil 

bir idare kurma emelinde olan 
Zahir Ömer, büyük ölçüde bunu 
başarır da… Böylelikle Osmanlı-
ları 30 yıl gibi bir süre uğraştırır. 
Nihayet Ağustos 1775’de kara-
dan ve denizden kuşatılan Akka 
kalesi içinde bir Mağriblinin 
kurşunu ile öldürülerek kendisi 
ve tesis ettiği idari yapı bertaraf 
edilir.1 

Hiç şüphesiz Zahir Ömer 
bunları yaparken milliyetçi bir 
yaklaşımla Arap devleti kurmak 
amacında değildi. Tıpkı bölge-
deki diğer yerel aktörler gibi, 
iktidarın ve gücün tadını almış, 
devletin güçsüzlüğünden fayda-
lanarak bunu kendi lehine çe-
virme amacı güdüyordu. Bunu 
yaparken de özellikle bölgede-
ki Hristiyanları destekleme ve 
Batı ile yaptığı ticarette onları 

1 Feridun Emecen, “Zahir Ömer”, 
Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 44, 
s. 90-91.

kullanmak istiyor, böylelikle 
kârını maksimum düzeye taşı-
mayı hedefliyordu. Tıpkı aynı 
dönemde Mısır’da isyan eden 
kader arkadaşı Bulutkapan Ali 
Bey gibi, hareket noktası Araplık 
değil, iktidarı tek elinde topla-
mak, merkeze pay vermemek 
ve bu nimetlerden tek başına 
faydalanmaktı… 

İbrahim Nasrallah ve Kanâdîl 
Melikü’l-Celîl Adlı Eseri

Modern Arap edebiyatının en 
meşhur yazarlarından olan İbra-
him Nasrallah 1954 yılında, Fi-
listinli bir ailenin çocuğu olarak 
Amman’da mülteci kamplarında 
(Ürdün) dünyaya gelir. Ailesi 
1948 İsrail işgalinde Filistin’den 
göç etmek zorunda kalmıştır. 
Mülteci kamplarında aldığı ilk 
ve orta eğitiminin ardından öğ-
retmen okulunda öğretmenlik 
ve psikoloji eğitimi alır. Suudi 
Arabistan’da iki yıl öğretim gö-
revlisi olarak çalıştıktan sonra 
Ürdün’e döner ve gazetelerde, 
kültür merkezlerinde çalışır. Bu 
sırada Filistin meselesini konu 
alan pek çok edebî eser kaleme 
alır. 

Şiir, hikâye ve roman türünde 
artarda yazdığı eserleri peş peşe 
yayınlanır. Arap edebiyatçıları 
arasında en çok okunan yazarlar 
arasına girer. Başta İngilizce ol-
mak üzere pek çok dile çevrilen 
eserlerinde göçün bariz tesirleri 
görülür. Milliyetçi bir yaklaşımı 
benimsemesinde hiç şüphesiz 
1948’de ailesinin Filistin’den çı-
karılması büyük rol oynar. 1985 
yılında 250 yıllık Filistin tarihi-
ni, her birini diğerinden bağım-
sız bir dizi roman şeklinde kur-
guladığı eserlerinde anlatmaya 
başlar. 

Milliyetçiliğin esir aldı-
ğı edebiyatçılar, tarihe, 
kendi görüşlerini doğrul-
tacak malzemeleri bul-
mak için gidiyor. Böylece 
kendi görüşlerinin temel-
lerini tarihte aramaya 
başlıyor ve pek çok tarih-
sel hadiseyi bütününden 
koparıp kendi argüman-
larını desteklemek için 
kullanıyor. Bunun son 
örneklerinden biri, meş-
hur Filistinli edebiyatçı 
İbrahim Nasrallah’ın 
Kanâdîl Melikü’l-Celîl 
adlı romanı.
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Arap destanlarından ilham 

alarak ve onlardan aldığı mi-

tolojik unsurlarla süslediği “el-

Melhâtü’l-Filistîniyye (Filistin 

Halk Anlatıları)” serisi içinde 

yayınlanan Kanâdîl Melikü’l-

Celîl (Celil Melikinin Kandilleri) 

adlı eser, bu dizinin romanları 

arasında 2012 yılında yayınlanır. 

Ve zaman içinde eser Arap okur-

lar tarafından büyük ilgi görür, 

defalarca basılır. The Lanterns 

of the King of Galilee-A Novel 

of 18th Century Palestine adıyla 

Nancy Roberts tarafından İngi-

lizceye çevrilir, Kahire Amerikan 

Üniversitesi tarafından basılır. 

İbrahim Nasrallah’ın söz ko-

nusu eserinde Zahir Ömer, bir 

Arap milliyetçisi gibi kurgulana-

rak Osmanlı zulmüne dur diyen 

ve bölgede bağımsız bir Arap 

devleti kurmaya çalışan öncü bir 

Arap komutan/lider olarak lan-

se edilir. Böylelikle İsrail zulmü 

altında inleyen Filistinlilere gös-

termek üzere tarihteki Osmanlı 

sömürgeleştirmesine(!) karşı ge-

len bir kahraman portresi çizilir. 

Bu örnekten yola çıkarak kendi-

lerinin de İsrail işgaline karşı ge-

lebilecekleri, geçmişlerinin böyle 

kahraman kişilerle dolu olduğu 

mesajı verilir. Hâsılı mesele, ta-

rihsel bağlamından koparılarak 

yukarıda söz ettiğimiz tarihin 

araçsallaştırılması gerçekleşir. 

Kitabın başındaki önsöz ma-
hiyetindeki yazıda yazar, bu du-
rumu şöyle açık eder: 

“18. Yüzyılda Taberiye gölü 
kıyılarında, Celil Dağları’nın ete-
ğinde, Merac Benî Amir yakınla-
rında bir adam, hayalini kurdu-
ğu hedefi doğrultusunda bütün 
halkın da katılacağı bir yolculuk 
başlattı. O adamın rüyası şu idi: 
Bu toprakları özgürleştirmek, 
istiklalini söke söke almak, 
Filistin’de bir Arap devleti kur-
mak… Ve tabii ki bunu yaparken 
o günün en büyük dünya devleti 
olan, üç kıtada ve bölgede hü-
küm süren Osmanlı Devleti’ne 
kafa tutacak, bölgeyi geri almak 
için bu büyük devletle mücade-
le edecekti… İşte o adamın adı 
Zahir Ömer ez-Zeydanî (1689-
1775)idi…”2 

Ardından Nasrallah, kitabı 
yazma nedenlerine değinir. Yaza-
ra göre, Filistin tarihi böyle kah-
ramanlar ve kahramanlıklarla, 
yaşanmışlıklarla doludur. Ama 
bunlar zaman içinde umumun 
meçhulü olarak kalmış, gereği 
gibi hatırlanamamıştır. Zira her 
daim, Filistin “Halksız bir top-
rak, topraksız bir halk” olarak 
yansıtılmaya çalışılmıştır. Zahir 
Ömer gibilerin unutturulması, 
Siyonizm’in ve bölgeye hâkim 
olmak isteyen diğer unsurların 

2 İbrahim Nasrallah, Kanadîl Melikü’l-
Celîl, ed-Daru’l-Arabiyyeti li’l-Ulûm 
Nâşirûn, Beyrut 2015, s. 7.

ekmeğine yağ sürdüğü için gere-
ği gibi Filistin halkına anlatılma-
mıştır. Hâlbuki Zahir Ömer ken-
di çıkarları için bölgeyi Ruslara, 
Fransızlara ve diğer sömürgeci 
güçlere açmaktan çekinmemiş, 
onların daha sonraki faaliyetle-
rini kolaylaştırıcı bir rol oyna-
mıştır, ama ne gam! Her tarihî 
mesele gibi bu hakikat de, bağ-
lamından koparılarak bambaşka 
bir yere oturtulmuştur… 

Bununla birlikte eserin sade 
ama bir o kadar da edebî bir dile 
sahip olması, tarihî hadiseleri 
olabildiğince tarihî kaynaklar-
dan beslenerek gerçeğe en yakın 
şekilde vermeye çalışması da 
vurgulanması gereken hususi-
yetlerinden. Oldukça akıcı bir 
üslûba sahip romanın sonunda, 
roman yazılırken başvurulan 
araştırma eserlerinin bir listesi 
de verilmiş. Böylece yazar, yaptı-
ğı işi ne kadar ciddiye aldığını ve 
kaliteli bir iş yapmaya gayret et-
tiğini de orta koyuyor. Fakat bu 
durum, hakikatin belli bir amaç 
doğrultusunda çarpıtıldığı gerçe-
ğini ortadan kaldırmıyor… Ger-
çekleri yazarken, hakikati feda 
edebilmenin mümkün olduğu 
aşikâr oluyor… 

Kitaptan Belgesele Giden Yol…

Eserin gördüğü ilgi yapımcı 
ve yönetmenlerin de kısa sürede 
dikkatini çeker. Ve eser, Filistinli 
yönetmen Ramiz Kazmuz tara-
fından belgesel film hâline getiri-
lir. Zahir Ömer’in hayatı bu sefer 
de film aracılığı ile destanlaştırı-
lır. Filistinli yönetmen, belgese-
li çekerken tarihçilerle ve Zahir 
Ömer’in bugün hayatta olan to-
runları ile görüşmeyi de ihmal 
etmez3. 

3 Zahir Ömer’in günümüzdeki torun-

Hakikatle yüzleşmeye ise hiç hazır değiliz. Tarihe kendi 
durduğumuz yeri doğruyalacak bir onay makinesi ola-
rak bakıyoruz ve ona ibretler devşirmek için değil, ken-
dimize malzeme bulmak için gidiyoruz. Tevhidî bakışa 
yaklaşmadıkça bu hastalıklar sürgit devam edecek gibi 
görünüyor.
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Milliyetçi dil, belgesele de 

hâkimdir. Filistinlilerin özgürlük 

kahramanın, bölgeyi Batılı ve 

Rus tüccarlara açarak nasıl ticari 

açıdan kalkındırdığı, Avrupa ile 

iş görme kabiliyeti ile yöre halkı-

nı kalkındırdığı, gümrük, liman 

ve ticaret yollarından bu suretle 

elde ettiği geliri bölgenin imarı-

na ve halkın refahına harcadığı 

sık sık vurgulanır. İnşa ettiği ki-

liselerle bölgedeki Hristiyanları 

güçlendirdiği ve Batılıların böl-

gede kökleşmesini sağladığı bü-

yük övgülerle anlatılır. Buradan 

yola çıkarak sadece bir özgürlük 

kahramanı değil, hoşgörü timsali 

olduğu, Yahudilere ve Hristiyan-

lara verdiği destek üzerinden 

anlatılır. Asıl o desteğin, bölgede 

Napolyon işgaline zemin hazır-

ladığı hakikati ise hep gözden 

ırak tutulur. Aksine eğer Osman-

lı onu öldürmeseydi, onun gibi 

güçlü bir komutandan çekinen 

Yahudilerin bölgeye yerleşeme-

yeceği tezi savunulur. 

İbrahim Nasrallah’ın bu pro-

je kapsamında kaleme aldığı 

diğer meşhur eseri ise Zemen 

el-Huyûlü’l-Beyzâ (Beyaz Atlar 

Zamanı) ismini taşır. Eserde, son 

dönem Osmanlı Filistin’i, bura-

daki Osmanlı yöneticileri, Filis-

tin halkının vaziyeti, bölgenin 

Yahudileştirilmesi ve son kertede 

İngilizlere teslim edilmesi konu 

edilir. Nasrallah diğer eserlerin-

de de benzeri yaklaşımla Filistin 

tarihini -özellikle Osmanlılarla 

kesişen noktaları- anlatmasının 

yanı sıra Gazze’de bugün yaşa-

nan dramı, günlük hayatı ve Fi-

listinlilerin hayatına dair güncel 

larından birisi meşhur Filistinli ede-
biyatçı Müna Zahir’dir. Belgesele ise 
şu linkten erişilebilir: https://www.
youtube.com/watch?v=TXIFjrP8fIc

kesitleri de konu alan eserler ka-
leme alır.4 

İbrahim Nasrallah bahsetti-
ğimiz nakısasına rağmen, şüp-
hesiz ki Türk edebiyatına eser-
leri tercüme edilmesi gereken 
yazarların başında geliyor. En 
başta Arapların tarihî nasıl kur-
guladığını ve aslında Osmanlı 
hakkında zannettiğimizden fark-
lı düşündüklerini görmemiz açı-
sından bu elzem… Zira onları ve 
düşüncelerini tanımadan bölge-
de atılacak her adımın boşa çıka-
cağı aşikâr. Bununla birlikte bu-
güne kadar İbrahim Nasrallah’ın 
Türkçe’de neşredilen tek eseri 
Karanlığın İçinde Filistin’in Si-
yah Güneşi5. 

Araçsallaştırılan Tarih ve Ondan 
Devşirilecek İbretler…

İbrahim Nasrallah’ın eseri, 
tarihin bir amaç doğrultusun-
da araçsallaştırılmasına tek ör-
nek değil elbette. Hatta sadece 
Arap yazını da malul değil bu 
illetle… Milliyetçiliğin ve türevi 
hastalıkların sızdığı her yerde 
benzeri yaklaşımlar söz konusu. 
Hususiyetle son dönemde artan 
milliyetçi-muhafazakârlık ile 

4 Yazıda konu edilen eser tam künyesi 
şöyledir: İbrahim Nasrallah, Kanâdil 
Melikü’l-Celîl, ed-Dâru’l-Arabiyyetü 
li’l-Ulûm Naşirûn, Beyrut 2105 (7. 
Baskı).

5 Çeviren: Arzu Nalbantoğlu, Pupa 
Yayınları 2009.

Türkiye’de de tarihin araçsallaş-
tırılması git gide artıyor. Tarih, 
ibretler aynası olarak yedeğimiz-
de taşınan bir kıymet değil indi-
mizde. Hakikatle yüzleşmeye ise 
hiç hazır değiliz. Tarihe kendi 
durduğumuz yeri doğrulayacak 
bir onay makinesi olarak bakı-
yoruz ve ona, ibretler devşirmek 
için değil, kendimize malzeme 
bulmak için gidiyoruz. Tevhidî 
bakışa yaklaşmadıkça bu hasta-
lıklar sürgit devam edecek gibi 
görünüyor. 

İbrahim Nasrallah’ın söz ko-
nusu eseri bize başka bir haki-
kati de fısıldıyor: Ortadoğu’da 
özlenen Osmanlı imajı, Arap 
halklarının gönlünde taht kuran 
Türkiye gibi söylemlerin irdelen-
mesi, üzerinde düşünülmesi ge-
rektiği. Zira Arapların beslendik-
leri kaynaklarda böyle bir imajın 
cari olmadığını görmek belki 
bazı reflekslerimizi değiştirmeye 
vesile olabilir. Ancak bu şekilde 
hareket noktamızı daha gerçek-
çi ve sağlam temeller üzerine 
oturtabiliriz.6

6 Bu yazıda faydalanılan yazılar şöyledir:  
https:/ /www.aljazeera.net/news/
cultureandart/2019/2/6/ -البحر-مسجد
لخط -ا ألخضر -ا يل د -قنا -ملك لجليل -ا رها ا نو   أ
https:/ /www.aljazeera.net/news/
c u l t u r e a n d a r t / 2 0 1 2 / 1 2 / 2 2 / -
يل د -قنا -ملك لجليل -ا ية -حكا خرى -أ   لفلسطين
h t t p s : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t /
news/cu l tureandar t /2013/1/6 / -
-ملك لجليل -ا -بفيلم ئقي ثا -و   فلسطيني
https:/ /www.aljazeera.net/news/
c u l t u r e a n d a r t / 2 0 1 1 / 1 2 / 2 / -
يل د -قنا لجليل -ا ية ا و -ر ة ر لثو -ا لحلم ا   و
Erişim tarihi: 22.04.2019

İbrahim Nasrallah
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ana etken olduğunu, bu bağ-

lamda Yahya Kemal’in şiirlerinin 

muhtevasında onun çocukluk 

mekânlarının olduğunu ifade 

eden Karakuş, şair-yazar, insan-

mekân ilişkisini Akif-Kosova, 

Safiye Erol-Ciğerdelen, Tevfik 

Fikret-Aşiyan, Cengiz Aytma-

tov-Issık Göl, Jack London-Ka-

nada ve Ömer Seyfettin-Yanya 

üzerinden anlatır. İshak Bey ve 

Gazi İsa Bey camilerinin Yah-

ya Kemal üzerindeki etkisinden 

bahseden yazara göre -şairin 

kendi ifadesiyle- “O/Rumeli top-

raklarda doğmamaktan muzda-

rip” Yahya Kemal’in kişiliğini, 

sanatını, tarih ve millet bilincini 

belirleyen ikinci bir anne etki-

si olan Müslüman-Türk şehri, 

Üsküp’tür. Bu konuda -yani me-

deniyet kökleriyle münasebetli 

bir şehirde yaşama konusunda- 

kendini nasipli hisseden Şair 

şunları söyler: “Kendi kendime 

diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda 

gibi semtlerde doğan, büyüyen, 

oynayan Türk çocukları milliyet-

lerinden tam bir derecede nasip 

alabiliyorlar mı? O semtlerde-

ki minareler görülmez, ezanlar 

işitilmez, Ramazan ve Kandil 

H em Rumeli’nin hem de şair 
Yahya Kemal’in âşığı ve araş-

tırmacısı olan akademisyen-
yazar Ertuğrul Karakuş’un, iki 
sevdası ve araştırma alanı olan 
Yahya Kemal Beyatlı ve Üsküp 
bir araya getirilerek ete kemiğe 
büründürülerek kitap hâlinde 
yayımlandı. İnsan ve mekâna 
kıymet veren bu iki unsurun bir-
birinden kopmayacağını düşü-
nen ve buna inanan müellif bu 
düşüncesini ve inancını “İstan-
bul Fetih Cemiyeti Yayınları’nca 
basılan kitap tecessüm kıldı. 
Yahya Kemal Beyatlı’nın vefatı-
nın 60. sene-i devriyesinde ya-
yımlanan çalışma için şairin aziz 
hatırasına anlamlı bir hediye ol-
duğu gibi Türk Edebiyatına ye-
nilik ve farklı bakış açısı getire-
bilecek bir perspektife de sahip 
denilebilir. 

İnsan, toplum, maarif, mima-
ri, mekân ve zaman/tarih bağ-
lamından hareketle anla-t-ma 
çabası içinde olan Karakuş’un 
kitabına önsöz yazan Kazım Yetiş 
Hoca, Yahya Kemal’in kimlik ve 
fikrinin oluşmasında üç mektep 
olan “Üsküp, Anne ve Paris”in 
çok önemli olduğunu vurgu-
lar. Karakuş, Yahya Kemal’in 

hayatını; “Üsküp yılları, Paris 
yılları, İstanbul yılları ve harici-
yede görevli olduğu yıllar” diye 
dörde ayırırken şairin terbiye-
sini Üsküp’ten akıncı ruhunu 
ise Rakofça kırlarından aldığı-
nı beyan ederek O’nun dil, şiir 
ve düşünüşte milliyetine sadık 
kalabildiğini ifade eder. İkilik-
lerden hareket eden Karakuş’a 
göre, Yahya Kemal; 18 yaşına 
kadar olan mazisi-hâlini, camisi-
ni-tekkesini, toprağını-insanını, 
âdetini-mektebini yazılarında 
medeniyet tahliline dönüştür-
müştür. Betin’in “Yahya Kemal’in 
biyografisini yazacak olan yetkili 
mütefekkirlerin de behemehâl 
onun ecdat muhitine, doğduğu 
yere Üsküp’e sokulması lazım-
dır. Yoksa bütün tahlilleri ve 
hükümleri ya sathî ya da eksik 
kalır” söyleminden hareketle 
mekân-insan yani Üsküp-Yahya 
Kemal ilişkisi kuran yazar, Hacı 
Bayram-ı Veli’den İbn Haldun’a, 
Yunus Emre’den Jean Piaget’e ve 
Freud’a dair mekân-insan ilişkisi 
kurmaktadır. 

Mekân, Anne ve Şair

Bir şair veya yazarın yetiş-
me-pişme sürecinde mekânın 

Bir Osmanlı Şehri Üsküp Üzerinden 
Yahya Kemal Beyatlı’yı Anlamak

Ahmet DAĞ

Yahya Kemal’in şiiri; köklerini bir “duyuş” yağmuru ile Üsküp civarında 
besleyen, dallarını İstanbul ve diğer Balkan toprakları başta olmak üzere 
tüm medeniyet coğrafyamıza yaymış olan turkuaz renkli yapraklarından 
rindane ve fatihane rüzgârların eksik olmadığı ulu bir çınardır.
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günleri hissedilmez. Çocuklar 
Müslümanlığın çocukluk rüyası-
nı nasıl görürler.”

Müslüman Üsküp’ün uhre-
vi ortamının ve anne sevgisinin 
şairin şiirlerine işlediğini ifade 
eden Karakuş’a göre, onun şiiri-
nin muhtevasında Üsküp’ün ve 
annesi Nakiye Hanım’ın etkisi 
büyüktür. Şairin dini şuurunun, 
milli bilincinin ve hayat algısının 
oluşumunda anne etkisi çok bü-
yüktür. Kadimle ilişki kurduran 
iki unsurdur: Bir mekân/Üsküp 
ve bir insandır-Anne. “İlk sofu-
luk zevkini annemden aldım” 
diyen şair, annesini “Hisli, asa-
bi, mütekkid, vakarlı ve abid bir 
kul” olarak tasvir eder. Annesi-
nin dünyada iki insanı (Peygam-
ber Efendimiz ve Sultan Murad’ı 
sev…) nasihati Yahya Kemal’de 
dinî ve tarihî bilinç oluşturan 
iki önemli unsurdur. Şaire göre 
annesini yıkan hadise, tüm kal-
biyle sevdiği Üsküp’ten Selanik’e 
taşınmasıdır. Üzüntüden verem 
olan Anne, vasiyetince Üsküp’te 
İsa Bey camisinin haziresine 
gömülmüştür. Bu mezar taşını 
bulmak da kitabın müellifi olan 
Karakuş’a nasip olmuştur. 

Mekânı tepeden seyretme 
alışkanlığını Üsküp’ten edinen 
“İstanbul’un 8. Tepesi” unva-
nına da sahip şair, şehri tepeler 
üzerinden okuyan bir mütefek-
kirdir. Tarihi olmayan şehirleri 
cansız/ruhsuz olarak niteleyen 
şaire göre Filibe karşısında Sof-
ya ruhsuz bir şehirdir. Hususi-
yetle Rakofça üzerinde duran 
müellif, Yahya Kemal’in “vatan 
enginliği” duygusunun”, “akıncı 
cedlerin ihtirası”, “fatihane zan/
yaklaşım” “rüya”, “mazi hasreti 
ve özlemlerinin” buradan geldi-
ğini ifade eder. Ona göre şairin 
şiirleri ile Osmanlı akıncılarının 

at sürüşlerindeki üslup benzer-

liğinde Rakofça kırlarının etkisi 

vardır. 

Cami’nin “yalnızca dine ait 

değil aynı zamanda milli teka-

mülümüze ait” olduğunu düşü-

nen Şair için ezan, içini doldura-

rak yetiştiği bir öğreticidir. Ezan 

yanında vatan, millet ve tarihe 

tekabül eden kabir, mezar taşı, 

ölüm’de birer öğretici konumun-
dadır. Üsküp’te mezar taşlarını 
göremediği yıllarda Kocamusta-
fapaşa Cami haziresinde vaktini 
geçirir. “Ölüm-hayat”, “ölü-ya-
şayan” arasında ilişki kuran Şair 
için, vatanın birliği; yaşayan-
larla ervah’ın beraber olmasıyla 
mümkündür. Mazi-hal birlikteli-
ğini esas alan şairin estetik bilin-
cini Osmanlı şehir ve mimarisi 
oluşturur.

Mezar ve taşları maziyi oluş-
tururken tekkeler (Rufai ve Sadi) 
ise ruhunu inşa eder. Yazar bu 
tekkelere dair hususi anlatımda 
bulunur. Mekandan etkilenen 
şair, Üsküp’teki Rifai şeyhi olan 
Sadeddin Efendi’nin kibar, ter-
biyeli, ilim, edebi bilgisinden de 
etkilenmiştir. Camiler (İsa Bey, 
İshak Bey, Hüdaverdi, Yahya Paşa 
ve Mustafa Paşa) şairin, huşu 
bulduğu mekânlardır. “Rindle-
rin Hayatı”, “Rindlerin Akşamı”, 
“Rindlerin Ölümü” şiirlerimde 
rindane tavır gösteren fakat rind 
olmadığı için yakınan şaire göre 
rint; hayatın zorluklarına karşı 
cesurca ve heybetli bir görünüm 
arz eden duruşa sahiptir. 

Duyuş Yağmurun Kökleri

Mekânın insan ruhu üzerin-
de olan etkisinden hareket eden 
müellif, şairin doğduğu evin (an-
neannesi Adile Hanım’ın evi), 
kirada yaşadığı evin (Muhacir 
Mahallesi), dadısının evinin, ara-
lıklı kaldığı Serova deresindeki 
konağın ve Adile Hanım’ın son-
radan verdiği evin onun üzerin-
deki etkisinden bahseder. Doğ-
duğu ev veya “Adile Hanım’ın 
Konağı” diye ifade edilen evin 
doğduğu değil büyüdüğü ev 
olduğunu ifade eder. Yaşadığı 
mahalle (İshakiye); cami, tekke 
ve tarihi mekânlardan (türbe, 

Müellif, onun yetişme-
sinde ve olgunlaşma-
sında etkili olduğunu 
düşündüğü Üsküp Kalesi, 
Kurşunlu Han, Butel 
Çiftliği ve Tahta Ilıca” 
gibi mekânlara dikkat 
çekmiştir, böylece şairi 
yaşadığı iklim ve mekân 
üzerinden anlama-
ya çalışarak hem Türk 
Edebiyatı hem de Yahya 
Kemal Beyatlı üzerinde 
yeni ve ilk olan deneme-
lerden birini yani mekân/
hafıza-insan/düşünce 
bağlamında başarıyla 
gerçekleştirdiği söylene-
bilir.
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çeşme, han, hamam…) oluşan 
“Müslüman toprağının en hara-
retli çevresidir.” “İlk sofuluğum 
on üç yaşımda annemin ölü-
müyle başladı. Müellife göre “İsa 
Bey Camii’nde annemin ruhuna 
hemen her akşam Yasin okuma-
ya başladım.” diyen şairin tarih 
ve mekan bilincinin yapı taşla-
rında Üsküp’ün etkisi vardır. O, 
İshakiye Mahallesi’nden Topkapı 
Sarayı’na uzanan Kur’ân’la bir-
leşen vatan bilinci teşkil ettiğini 
ifade eder.

Ruh ve bilinç (ontolojik ve 
metafizik duruşunu) dünyası-
nı etkileyen mekânlardan son-
ra Yahya Kemal’in zihin-bilgi 
dünyasını oluşturan mekânlar 
olan Üsküp’teki okullarına (Yeni 
Mektep, Mekteb-i Edeb, Üsküp 
İdadisi) dair anlatımda bulunan 
müellif, eski-yeni (klasik-mo-
dern) ayrımını yaşayan şairin 
dünyasında “milliyetimin en hoş 
hatırası, yaşadığım güzel mazi” 
diye nitelediği klasik eğitimi al-
dığı “Yeni Mektep”in öneminin 
büyük olduğunu vurgular. Eski 
usulle eğitim veren bu okulu 
daha sonra başı şapkalı olduğu 
için ziyarete edemeyen Yahya 
Kemal’a yeni usul eğitim veren 
“Mekteb-i Edeb”, adeta “Müslü-
manlıktan çıkmak gavurluğa ka-
rışmak gibi” gelmiştir. Okumayı 
çabuk kavrama gibi bilgilenme 
süreci de “Yeni Mektep”e göre 
daha iyi olan bu mektebe hatı-
ralarında çok yer vermez. Mü-
ellif, “Üsküp İdadisi” hakkında 
ise yazdıklarının bir-iki satırdan 
öteye geçmediğini ifade eder.

Üsküp’te üç yıldan fazla ika-
met eden müellif, Üsküp’e ruh 
verdiğini düşündüğü İshak Bey, 
Sultan Murad, İsa Bey, Yahya 
Paşa, Faik Paşa, Murat Paşa, Hacı 
Muhyiddin, Kebir Mehmet Çele-
bi, Mehmet Bey, Mustafa Paşa, 

Hacı Kasım, Yiğit Paşa, Hüda-
verdi ve Hacı Balaban camilerini 
anlattıktan sonra büyüyüp yetiş-
tiği evin yakınlarında olan türbe-
ler olan Cafer Baba, Gaazi Baba, 
Haydar Baba, Yiğit Paşa, Musta-
fa Paşa ve Deli Paşa türbelerine 
anlatımında yer verdikten sonra 
Rufaî ve Sadi tekkelerini anlatır. 

Müellif, onun yetişmesinde 
ve olgunlaşmasında etkili oldu-
ğunu düşündüğü Üsküp Kalesi, 
Kurşunlu Han, Butel Çiftliği ve 
Tahta Ilıca” gibi mekânlara dik-
kat çekmiştir, böylece şairi yaşa-
dığı iklim ve mekân üzerinden 
anlamaya çalışarak hem Türk 
Edebiyatı hem de Yahya Ke-
mal Beyatlı üzerinde yeni ve ilk 
olan denemelerden birini yani 
mekân/hafıza-insan/düşünce 
bağlamında başarıyla gerçekleş-
tirdiği söylenebilir. 

Yazar, ayrıca kitaba daha önce 
yayımlanmış olan “Üsküp’te, 
Yahya Kemal Beyatlı’nın An-
nesi Merhum Nakıye Hanım’a 
Ait Olması Kuvvetle Muhtemel 
Olan Mezar Taşı”, “Yahya Kemal 
Beyatlı’nın Şiire Başlama Döne-
miyle İlgili Edebiyat Tarihine 
Katkı Olarak Üsküp’te Kitabeli 
Bir Mezar Taşı” ve “Yahya Kemal 
Beyatlı’nın İlk Şiir Hocası Şeyh 
Sadeddin Sırrî’nin Aile Efradına 

Ait Üsküp Rıfai Tekkesi Hazre-

sinde İki Adet Kitabeli Mezar 

Taşı” makaleleri üzerinden şairin 

annesi ve mezar taşı, “şiire bir 

aşkla başladım” diye atıfta bulun-

duğu “kumral, endamlı, cazibesi 

ve güzelliği maruf” diye niteledi-

ği Redife Hanım ve ona ait olan 

mezar taşı ve Yahya Kemal’in 

“hocası” olarak gördüğü Sırri’nin 

aile afradı üzerinden şairi anla-

ma çabası içine girmiştir. Kitabın 

sonuna eklenen Yahya Kemal’le 

ilişkili 77 adet resim ile mekân-

insan bağlamında zahmetli bir 

Yahya Kemal anlatımında bulun-

muştur. Yahya Kemal Beyatlı’yı 

anla-t-ma ve anlamlandırma ça-

bası içinde bulunan yazar, şaire 

ilişkin kitabın arka kapağında da 

yer alan şu yeni ve özgün tasvir-

de bulunmuştur: “Denilebilir ki 

Yahya Kemal’in şiiri; köklerini 

bir “duyuş” yağmuru ile Üsküp 

civarında besleyen, dallarını İs-

tanbul ve diğer Balkan toprakları 

başta olmak üzere tüm mede-

niyet coğrafyamıza yaymış olan 

turkuaz renkli yapraklarından 

rindane ve fatihane rüzgârların 

eksik olmadığı ulu bir çınardır.” 

Dr. Ertuğrul Karakuş


