İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN GİZLEDİKLERİ
-Ezberler, Epistemik Şiddet, İnsanın/Ailenin İfsâdıstanbul Sözleşmesi metninin hukuki alana ilişkin düzenlemeler içeriyor oluşu bir yandan toplumsal dokunun doğİçerçeveye
rudan etkilenmesini kolaylaştırırken, diğer yandan metin devlet organlarını, sivil toplumu ve medyayı da çizdiği
uygun bir misyon üstlenmeleri noktasında vazifelendiriyor. Hatta bir bakıma vazifenin ifasında gösterilen
samimiyetin ölçülmesi amacıyla izleme organlarını ihdas etmesi bakımından, Türkiye’nin “açık toplum” olmasını teminat altına almış oluyor. Yaz aylarında Koç Holding’in ardından TÜSİAD kanadının önemli aktörlerinden Sabancı Vakfı
ve Borusan Holding’in de dili ve cinsiyet algısı toplumumuzla örtüşmeyen İstanbul Sözleşmesi’ne destek mesajları
yayımlaması ve yürürlüğe girmesi çağrısında bulunması bundan bağımsız değil. Şiddeti ortaya çıkaran çok katmanlı
nedenleri görmeden ideolojik körlükle hareket eden ilgili kurumların açıklamalarında, İstanbul Sözleşmesi’nin korunması, etkin bir biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulandı. Böylece Sözleşme’yi tabulaştıranların kadrosu
önemli ölçüde tamamlandı.
İstanbul Sözleşmesi’nin temel problemi Türkiye’nin toplumsal şartları ile örtüşmemesidir. Bunu anlamak için âlim
olmaya da gerek yok, sadece dünyayı biraz tanımak yeterlidir. Özellikle farklı ve gelenek ile beslenen bir toplum
yapımızın olması sebebiyle, postmodern Batı düşüncesine dair bir çıkarım ile oluşturulan metne temel itirazlar da buradan kaynaklanmaktadır. Batının kültürel göreceliği ve akışkan kimlik telakkisi ile donatılmış bir Sözleşme çeşidinin,
ülkemizde kabul görmesini de beklememek gerekir.
İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışma zemininin, şiddeti önlemeye dair uzlaşı ve çözüm üretmekten gün geçtikçe
uzaklaştığı son derece açık. Başka bir ifadeyle zannedildiği gibi Sözleşme aile içi şiddeti hiç engellemiyor, engelleyemiyor. Bilakis nedensel ilişkiyi kesin olarak ilk anda söyleyemesek bile bu Sözleşme’nin etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette de bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bununla beraber Sözleşme’yi fetişleştirerek savunanların Sözleşme
olmadan kadınların korunamayacağını iddia etmeleri ne kadar indirgemeci bir bakış açısı ise, Sözleşme’den çekilmekle
aile ve toplumsal yapımızın tehdit ve sorunlardan tümüyle arınacağını düşünmek de o kadar indirgemecidir.
Zira düşünsel planda kendisine şerh düşülmesine izin vermeyen, dinî anlayışları marjinalleştiren, geleneksel değerleri hor gören, dayatmacı, üstenci İstanbul Sözleşmesi feshedilse bile AİHM, AİHS ve İstanbul Sözleşmesi hükümleri uyarınca yapmış olduğu içtihatları uygular, değişen pek bir şey olmaz. Şu andaki sıkıntıların kaynağı sadece Sözleşme değil, çıkarılan yasalardır. Dolayısıyla Sözleşme’den daha sorunlu durumların olduğu göz önüne getirilmelidir.
Açıkçası retorikten çıkıp daha gerçekçi olmamız gerekiyor. Çünkü sorun sadece İstanbul Sözleşmesi değildir, CEDAW
gibi uluslararası antlaşmalara uyum sağlamak düşüncesiyle oluşturulmuş yasalar da gözden geçirilmeli, özellikle
mevcut sosyal yapıları ıslah etmek şöyle dursun, tahrip eden 6284 Sayılı Kanun’da mutlaka değişiklik yapılmalıdır.
Sözleşme’nin şiddetle mücadelede ön kabullerinden parametrelerine değin birçok hususta sorun çözmek yerine, yeni
sorunların ürettiği ortadadır.
Hiç kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tek konu kadına yönelik şiddet değil. Asıl itiraz onun cinsiyetleri birbirine karıştıran ve belirsizleştiren dilidir. İstanbul Sözleşmesi, zinayı ve fuhşu normal görmekte, yasaklanmasına karşı
çıkmaktadır. Zira postmodern dönemde seküler Batı dünyasında ahlaka savaş açıldığı için mesela ahlakın öngördüğü
bir müeyyideyi uygulamak şiddet diye algılanmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Eşcinsellikle, zina ile
ilgili Kur’ân ayetlerinde var olan kınama, şiddet olarak algılanmakta ve de tepki verilmektedir. Ne yazık ki Müslüman
camiada muhafazakâr bazı aydınlarımız, dünyadaki gelişmelerle İstanbul Sözleşmesi ve benzeri uluslararası metinler
arasında ilişki kurmadıklarından bu metinlerde görünen/görünmeyen amaç ayrımı yapmadan herhangi bir eleştiriyi
hemen “Sözleşme’ye haksızlık” diye niteliyorlar.
Ana omurgasını oluşturan kavramların tamamı seküler aklın rehberliğinde hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni şartsız savunan ve bunu politik bir kimlik olarak öne çıkaranlar, Sözleşme aleyhinde görüş bildirenleri şiddeti makul görmekle itham etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’ni dayanak edinerek bu milletin inanç sistemine, ahlak sistemine, değer
sistemine doğrudan ya da dolaylı yapılan saldırılar ile bu milletin inançlarına, dinine bağlı her bir bireyine sözel ve
psikolojik şiddet uygulanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin bu yapısı ısrarla tartışmaya açılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi
bu gerçeğin görülmemesi için kadına şiddeti paratoner olarak kullanmakta, dini, geleneği, töreyi, namusu şiddetin
kaynağı şeklinde kodlamaktadır. Buna mukabil kumar, içki, uyuşturucu madde bağımlılığı, ahlaki yozlaşma, cehalet,
bencilliği körükleyen aşırı bireycilik, kapitalizmin neden olduğu yoksulluk ve işsizlik, psikolojik sorunlar, dinden uzaklaşma gibi şiddetin birçok nedeni kasıtlı olarak göz ardı edilmektedir.
Küreselleşme realitesi bağlamında gündelik hayatımıza bir şekilde nüfûz eden toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim,
şiddet, partner, ebeveynlik, birliktelik vb. seküler kavramlara karşı müteyakkız olmak gibi bir sorumluluğumuz var.
Dilin sekülerleşmesi noktasında şahit olduğumuz kavramsal değişimler yaşam biçimimize etki etme potansiyeline
sahip. Toplumsal kimlik, kültür ve medeniyet kodları, ahlak önemsizleştirilip itibar kaybına uğratılınca, özgürlüğün serbestlik alanı son derece genişletilmiştir. Esasen sadece İstanbul Sözleşmesi’ne değil, Sözleşme’yi yapan, uygulamaya
koyan ve savunan zihniyete dönük bir eleştiri yapılması gerekiyor. Ailenin korunması ve geliştirilmesi hususunda çok
yönlü ve çok katmanlı çalışmalar ortaya konmalıdır. Bizim inanç ve kültür yapımızda, aile yapımıza dair, uluslararası
belgelerden çok daha nitelikli belgeler var. En başta Kur’ân ve Sünnet, insan ve aile konusunda hayatı ve kâinatı
kuşatan bir enginliğe sahip. İnsan haysiyetini koruyacak en sağlıklı yol Allah’ın vahyi ve Peygamberi’nin sünnetidir.
Allah birçok ayetine bizden salih amel işlememizi istiyor. Her türlü fahşa ve münkerin kol gezdiği yaşadığımız düzende Müslüman olarak unuttuğumuz namaz ve zekâtla birlikte, hatta onlardan önce zikredilen “emri bi’l-maruf nehyi
ani’l-münker farzını yerine getirmeliyiz.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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Esas Mesele…
Bugünü Anlamak, Yarına Hazırlanmak
Allah birçok ayetinde bizden salih amel işlememizi istiyor. Her türlü fahşa ve
münkerin kol gezdiği yaşadığımız bir düzende müslüman olarak unuttuğumuz
“Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker” farzını nasıl yapacağız? Kerim
Kitabımızda mümin erkek ve kadınların özellikleri sayılırken emr-i bi’l-ma’rûf
nehy-i ani’l-münker, namaz ve zekâtla birlikte, hatta onlardan önce zikredilir.

Metin ALPASLAN
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lobal dünya düzeninin dönüm noktalarından biri olarak
kabul edilen ve coğrafya, askeri güç ya da
gelişmişlik
düzeyine
bakmaksızın tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19
karşısında
ülkelerin sergiledikleri
tutum, neoliberal illüzyonun uluslararası iş
birliği ve barış ütopyalarının yetersizliğini ve bu
felsefenin yenildiğini göstermiştir. Başta ABD olmak üzere uluslararası siyasete yön veren küresel
güçler, Covid-19 konusunda barışçıl bir tutum
sergileyememiş, ne bir politika ne de bir söylem
geliştirememişlerdir.
Ülkeler salgın sürecinde kendi problemlerini çözmek derdine düşmüş, birbirlerinin sağlık
malzemelerine el koyacak kadar bencil tavırlar
sergilemişlerdir. Uluslararası sistemin işlevsizliğinin anlaşılması sonucunda, küreselcilik karşısında millî hareketler yükselişe geçmiş, liberal
görüş korumacı düşünce karşısında zorlanmıştır.
Uluslararası örgütlerin yetersiz kalması nedeniyle,
ileriki zamanda ulus devletlerin ve küreselleşme
sürecinde neoliberal politikaların dayatılmasıyla
hayli yıpranan devlet egemenliğinin yeniden yükselişe geçeceği anlaşılmaktadır.

Yeni Dünya Düzeni
Tartışmaları ve Türkiye
Hemen hemen dünyanın tamamını karantinaya alan bu salgın,
hızla yayılarak ileri
teknoloji ve sağlık sistemlerine sahip bilgi
çağı insanını hazırlıksız
yakalamış, sosyo-ekonomik hayatı yavaşlatan ve küresel piyasaları
derinden sarsan küresel bir krize dönüşmüştür.
Tarihe baktığımızda, her büyük felaketin ardından dünyada ekonomik ve siyasal alanda değişiklikler yaşanmış ve güçler dengesi değişmiştir.
Günümüzde de küresel sistem siyasi, ekonomik
ve sosyal değişimlere gebe gözükürken, dünyanın
artık eskisi gibi bir yer olmayacağı, yeni dünyanın
güvenlik, sıkı kurallar ve dijital eksen etrafında
şekilleneceği görülmektedir. Koronavirüs nedeniyle dünyada bir korku kültürü oluşturulmuş ve
insanlar bu takıntı ile şartlandırılmış olduğu için
hükûmetlerin almış olduğu kararları toplumlar
sorgulamadan direkt kabul eder duruma gelmiştir. Yine bu salgınla beraber totaliter rejimler için
bir baskı aracı hâline gelebilecek olan kitlesel gözetleme ve izleme yöntemlerinin dünyada yaygınlaşacağı görülmektedir. Bu teknolojilere her ülke
sahip olmadığı için, güvenlik açısından teknoloji
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Esas Mesele… Bugünü Anlamak, Yarına Hazırlanmak
kuşatmak ve aşağı çekmek için ellerinden geleni
devi şirketlerin ve ülkelerin karşısında elleri kollayapıyorlar.
rı bağlı kalacaktır.
Dünyanın önemli deniz ulaştırma yollarını
Diğer taraftan, salgın, bir ülkenin stratejik olabünyesinde barındıran Doğu Akdeniz’de keşfedirak kendi kendine yetebilen bir ülke olmasının
len hidrokarbon kaynaklarının büyüklüğü, bölgeönemini göstermiştir. Artık ülkeler, salgın süreyi enerji transferinde önemli bir kavşak yapmanın
ciyle ortaya çıkan değişim dinamiklerini analiz
ederek bunlara yönelik politikalar geliştirmek
yanında, aynı zamanda önemli bir enerji merkezi
durumundadırlar. Bulunduğu coğrafya gereği iç
hâline getirmiştir. Doğu Akdeniz konusunda sıve dış sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye’nin
kıştırılarak yalnızlığa itilmeye çalışılan Türkiye’nin
de siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler geçirdış politikada etkili olabilmesi için her yönden
mesi kaçınılmazdır. Bölgede etki alanını genişgüçlü olması gerekmektedir. Libya, Suriye ve
letirken eğitim, işsizlik, yoksulluk, kronik cari
Doğu Akdeniz’de önemli adımlar atmış olan Türaçık, toplumdaki psikolojik
kiye, salgın sürecinde sergilekırılmalar gibi iç meselelerini
diği sosyal devlet anlayışı ve
halletmesi, Suriye ve mülteci
maske diplomasisi ile birçok
meselesini çözmesi ve terör
ülkeye askeri nakliye uçakUluslararası sistemin
belasından kurtulması gerekları ile yaptığı sıhhi malzeme
işlevsizliğinin anlaşılması
mektedir. Türkiye tarım alayardımları ve vatandaşlarının
sonucunda, küreselcilik
nında çok büyük potansiyele
hızla tahliyesi ile bölgede bir
karşısında millî hareketler
sahip olmasına rağmen, tarım
güç olarak varlığını hissettiryükselişe geçmiş, liberal
politikasındaki
eksiklikler
miştir. Ayrıca adalet ve özgörüş korumacı düşünce
nedeniyle daha önce kendi
gürlük taleplerini bölgesel ve
karşısında
zorlanmıştır.
kendine yeten ülke iken buküresel alanda dile getirmesi,
Uluslararası örgütlerin
gün gıda ithal eden bir ülke
mazlumlara sahip çıkması ve
yetersiz
kalması
nedeniyle,
konumuna düşmüştür. Ayrı’önce insan’ ağırlıklı dış poileriki zamanda ulus
ca son günlerde Türkiye’nin
litikası, yönetici elitler hariç,
devletlerin
ve
küreselleşme
yönetim biçimi (başkanlık
halklar nezdinde Türkiye’nin
sürecinde neoliberal
mı yoksa güçlendirilmiş paritibarını artırmıştır.
politikaların dayatılmasıyla
lamenter sistem mi?) konuHaksız kıta sahanlığı ihsunda toplumda ciddi bir
lalleri yapması nedeniyle
hayli yıpranan devlet
tartışma ve farklılaşma ortaya
İsrail’le gerginlik yaşayan
egemenliğinin yeniden
çıkmıştır.
Lübnan bölgede Türkiye ile
yükselişe geçeceği
Arap Baharı diye adlaniş birliğine gitme aşamasınanlaşılmaktadır.
dırılan gelişmelerle birlikdayken Beyrut patlaması
te patlak veren Suriye İç
meydana geldi. Bu patlamaya
Savaşı’ndan bu yana, Türkiye
Türkiye’nin bölgedeki etkinkendi güvenliğini merkeze
liği ve Doğu Akdeniz’deki enerji merkezli dizayn
alan haklı politikaları nedeniyle Batılı ‘müttefikaçısından bakmak gerekiyor. Patlama sonucunleriyle’ kavgalı durumdadır. Terör örgütlerine sida çıkartılacak bir mezhepsel iç savaş ile zaten
lah veren, onları koruyup kollayıp gözeten, onistikrarsızlaştırılmış olan Lübnan’a Fransa gibi
larla petrol anlaşmaları yapan sözde müttefikler,
sömürgeciler yeniden manda yönetimini getirip
Türkiye’nin hiçbir güvenlik tezini desteklemedikoturmak niyetindedirler. İsrail ise kendi Hayfa
leri gibi her fırsatta köstek olmaktadırlar. Soğuk
Limanı’na alternatif olan her yeri devre dışı bıraSavaş’ın bitmesiyle Sovyetlerin Batı için tehdit
kıp Akdeniz’e çıkış noktalarını kontrol altına alolmaktan çıkması sonucunda, Türkiye de Batı
mak istemektedir.
nezdindeki stratejik önemini kaybetmiş ve Batı
Düşük maliyet sebebiyle üretimlerini Çin’de
birçok konuda Türkiye’yi karşısına almaya başyaptırmak için oraya yatırım yapan ABD ve AB
lamıştır. Şimdi Batı’nın güdümünden çıkıp kendi
ülkeleri Çin’den mal akışını azaltmak amacıyla
ayakları üstünde durmaya çalışan, “Hayır” diyebialternatifler aramaktadırlar. Bu durum Türkilen Türkiye’yi, dört bir koldan harekete geçerek
ye’deki bazı sektörleri olumlu etkileyecek ve Türk
Umran • Eylül 2020
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ihracatçılar için bir fırsat teşkil edecektir. Ayrıca
yurt içinde de artık Çin yerine, yerli ve milli ürünlere olan talep artacaktır.

Dünya Nereye Gidiyor?

6

Günümüzde başta İslâm dünyası olmak üzere
küresel ölçekte insanlığın, adaletsizlik, zulüm, sömürü, katliam, kaynakların talan edilmesi, çevrenin tahribi, açlık, yoksulluk, kan ve gözyaşı altında kıvrandığını görmekteyiz. Büyüyen jeopolitik
gerilimler nedeniyle çatışmalar artıyor, çatışmalar devam ettikçe insani krizler de artıyor. Evini,
yurdunu terk eden milyonlarca insan denizlerde,
sınırlarda telef oluyor. Afrika’dan, İran-PakistanBangladeş-Afganistan odaklı İslâm coğrafyasından Batı ülkelerine milyonlarca insan yürüyüş
hâlindedir. Maalesef Müslümanlar ve İsrail karşısında süklüm püklüm duran Araplar nefrete dönüşen bir aşağılanma duygusunun esiridir.
ABD ve Avrupa’daki gelişmiş devletlerin salgın
karşısındaki acizliği, küresel dünya sisteminin kırılgan olduğunu ve güçlü bir bağışıklık sistemine
sahip olmadığını göstermiştir. Yaşlılarını ölüme
terk edecek kadar bencilleşen Batı dünyasının
tüm askeri ve ekonomik imkânlara rağmen çökebileceği görülmüştür.
Özellikle Trump geldikten sonra ABD, NATO
üyesi Avrupalı devletleri savunma harcamaları konusunda sıkıştırmaktadır. Fransız lider Macron’un
NATO’nun “beyin ölümü” ifadesi NATO’daki dayanışma ruhunun zayıflamakta olduğunu göstermektedir. İttifak ağının en güçlü tarafı olan Avrupa
ile ABD arasında bir çözülme süreci başlamıştır.
Batı içerisinde halı altına süpürülen NATO benzeri çok sayıda anlaşmazlık Covid-19 ile yeniden
gündeme gelmeye başlamıştır.
Covid-19 sürecinde Avrupa’da ölümlerin artarak devam etmesi, salgını kontrol altına alma
noktasındaki başarısızlık, zor günlerde yaşadıkları
yalnızlık ve dayanışma zafiyeti Avrupalılık, Schengen serbest dolaşımı gibi pek çok AB kurucu değerini tartışmaya açmıştır. İtalya çözüme katkı
vermeyen AB üyeliğini ciddi şekilde sorgularken,
AB projesinin ve liberal düşüncenin aldığı bu darbe Avrupa’nın birlik niteliklerini kaybetmesi ve
Avrupa içi çatışma ihtimallerini arttırma eğilimi
göstermektedir.
Çin büyüyen iktisadi gücüyle ABD’yi dengelerken, bir nevi Marshall Planı diyebileceğimiz Kuşak-Yol Projesi ile birçok bölgeye sızıp

yerleşmeye devam etmektedir. Rusya ise bazı bölgelerde gösterdiği agresif rol kapma tavrına rağmen, petrol fiyatlarının düşmesi sonucunda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle eskisi kadar
büyük bir tehdit değildir.

İhanet Antlaşmaları
Israil ve Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) arasında imzalanan “ilişkilerin normalleştirilmesi”
anlaşması, Filistin Devletinin açıklamasında da
belirtildiği gibi hem Arap halklarına karşı bir
komplo hem de Filistin halkının sırtına saplanmış
bir hançerdir. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme
Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat anlaşmanın
“Filistin halkının meşru haklarının yok edilmesi,
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesi
ve mültecilerin geri dönüş hakkının iptali” anlamına geldiğini belirtmiştir. Mısır, Bahreyn, Umman gibi ülkelerin destek açıklaması yaptığı bu
anlaşma ile İsrail daha azgınlaşacak, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız
verecektir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “BAE’nin
bu riyakâr davranışını tarih de bölge halklarının
vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir” açıklamasını yapmış ve “zaten ölü doğan ve
hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden
gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde
Filistin’in iradesini de yok saymaktadır.” ifadesini
kullanmıştır.
Diğer taraftan, uluslararası hukuk ihlal edilerek 6 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan ile
Mısır arasında Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge antlaşması imzalandığı duyurulmuştur. Daha öncede Güney Kıbrıs Yönetimi, âdeta
KKTC’yi yok sayarak bu tarz antlaşmaları tek başına yapmıştır. Uluslararası hukuka göre, deniz
yetki alanları sınırlandırması devletlerin ana kıtaları esas alınarak yapılır. İki kıta devleti arasında
deniz yetki alanı sınırlandırmasında adaların esas
alınması söz konusu değildir. Bu hükümsüz anlaşma bölgede en uzun kıyıya sahip Türkiye’nin
haklarını hiçe saymak olduğu gibi, Mısır’ın da
Türkiye ile yapacağı bir anlaşmaya nazaran daha
az münhasır ekonomik bölge sahasına sahip olması sonucunu doğurmuştur. Sırf Türkiye’ye karşı düşmanlık nedeniyle kendi halkının geleceğini
Yunanistan’a ipotek eden Mısır Hükûmeti yaptığı
bu ahmaklığı ve ihaneti kendi halkına izah etmekte zorlanacaktır.

Umran • Eylül 2020

Esas Mesele… Bugünü Anlamak, Yarına Hazırlanmak
Türkiye ile ilişkileri iyi olmayan İsrail ve Mısır
gibi devletlerle iş birliği yaparak Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası takip eden Yunanistan ve GKRY
ikilisinin, Batılı ağababalarının kışkırtmasıyla imzaladıkları bu tür anlaşmalar hem bölge gerçeklerine hem de uluslararası hukuka aykırı olduğu
için Türkiye açısından yok hükmündedir. Türkiye bu bölgede sanki yokmuşçasına ilan edilen ve
araştırma izni verilen bu alanlara ilişkin olarak,
Türkiye bölge üzerindeki egemenlik haklarını
korumak için gerekli adımları atmakta, bölgede
sular giderek ısınmaktadır. Batı’nın bu şımarık çocuğunu İstiklal Savaşı’nda da İngilizler üzerimize
salmıştı ancak akıbetleri İzmir’de denize dökülmek oldu. Şimdi yine bu piyonu kışkırtarak üzerimize salıyorlar. Karşılıklı restleşmelerle devam
eden bu çekişme, inşallah Türkiye’nin kararlı ve
dik duruşuyla yine onların hüsrana uğramasıyla
sonuçlanacaktır.

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi
BASIN AÇIKLAMASI-17 İSTANBUL/10.07.2020

AYASOFYA AÇILARAK
FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ!

Şimdi Gelelim Esas Meseleye…
Türkiye’de daha önce Müslümanlara hayat
hakkı tanımak istemeyen ceberutların koydukları
birçok yasak kalktı. Elhamdülillah şimdi başörtülü savcımız da var, başörtülü subayımız da var.
Bizi yönetenler namaz kılıyor, devlet başkanımız
camide Kur’ân okuyabiliyor. Doğal gazı da bulduk
çok şükür. Artık inşallah enerji için eskisi kadar
döviz ödemeyecek ve cari açığımızı azaltacağız.
Bundan 30-40 sene önce bunları hayal bile edemezdik. Bundan tam 50 yıl önce 29 Mayıs 1970’te
İstanbul’un fethi yıldönümünü Topkapı’da kutladıktan sonra binlerce kişi ‘Fetih Yürüyüşü’ adı
altında Topkapı’dan Fatih Camii’ne geldik. Orada Cuma namazını kıldıktan sonra Sultanahmet
meydanına yürüyerek polis tarafından kuşatılmış
olan Ayasofya Camisi’nin önünde “Ayasofya açılsın!” diye sloganlar attık. Ve şimdi bu rüyamız gerçekleşti, fetih mirası caminin açılışını da gördük
Allah’a şükür.
Peki, şimdi ne yapacağız? Başka bir amacımız,
hedefimiz, idealimiz kaldı mı? Yapılacak her şey
yapıldı bitti mi? Bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Afrika’da kuyu açmaya mı gidelim, yoksa
kurban kestiğimiz ülkelerin sayısını mı çoğaltalım?
Yardım kolisi dağıtacak yer mi arayalım? Cami ve
imam hatip okulları mı açalım? “Ne yapalım?” gibi
can alıcı bir soru önümüzde duruyor. Hiç kimse
işin kolayına kaçıp, “Sen yardım götürmeye, cami
yapmaya, imam hatip okulu açmaya karşı mısın?”

Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına
devredilerek ibadete açılmasına ilişkin “Cumhurbaşkanlığı kararı”, TBMM Genel Kurulunda büyük bir coşkuyla ve ayakta alkışlanarak karşılandı. Dünyanın en güzel beldesi
İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya Camii
müminlerin ibadetine açıldı. Böylece 86 yıllık hasret bitti ve Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti yerine geldi. Bilindiği gibi, 1453 yılında
İstanbul’u fetheden Sultan II. Mehmet, sembolik anlamından dolayı Ayasofya’yı camiye
çevirmişti. 481 yıl cami olarak Müslümanları
bağrına basan Fethin sembolü Ayasofya, 24 Nisan 1934’te, hangi gerekçe ile alındığı anlaşılamayan ani bir kararla müze hâline getirilmişti.
Ayasofya Camii, 86 yıldır mahzun ve sessizlik
içinde, sessizliğini bayram şenliğine çevirecek
müminlerin yolunu bekliyordu. İşte bu kavuşma bugün, 10 Temmuz 2020’de gerçekleşti.
Fethin sembolü, Fatih’in emaneti ve hatırası ulu
mabet, gerçek kimliğine kavuştu. Ayasofya’nın
ibadete açılması için Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ve seksen altı
yıldır mücadele verenlerin tümüne teşekkür
ediyor, vefat edenleri rahmetle anıyoruz.
Allah emeği geçenlerden razı olsun…
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demagojisine yeltenip topu taca atmasın. Bunlar
hasenat kapsamına giren hususlardır. Allah birçok ayetine bizden salih amel işlememizi istiyor.
Her türlü fahşâ ve münkerin kol gezdiği yaşadığımız bir düzende Müslüman olarak unuttuğumuz “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker” farzını nasıl yapacağız? Kerim Kitabımızda mümin
erkek ve kadınların özellikleri sayılırken emr-i
bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker, namaz ve zekâtla
birlikte, hatta onlardan önce zikredilir. Ayrıca şu
hadis-i şerif bize ibret verici bir hatırlatmadır; “Ya
ma’rûfu emredip münkerden nehyedersiniz ya da
Allah sizin başınıza en şerlilerinizi musallat eder;
sonra da ne büyüklerinize saygı gösterilir ne de
küçüklerinize merhamet edilir. O zaman en hayırlılarınız dua eder de kabul edilmez, istiğfar edersiniz mağfiret olunmazsınız, yardım istersiniz de
yardım gelmez”. Bugün ümmet bu hadis-i şerifte
işaret edilen bir durumu yaşıyor mu yaşıyor.
Terör örgütleri, paralı askerler ve devlet dışı
aktörler vekâleten kullanılarak, terörizmle mücadele bahanesi altında, İslâm coğrafyasında gerçekleşen işgal, katliam, hıyanet ve zulümler devam
ediyor. İslâm coğrafyasının bir daha doğrulmayacak şekilde belini kırmaya çalışıyorlar. Artık bölgesel bir güç olmanın ötesinde bölge üstü bir güç
olma yolundaki Türkiye’yi terörle dizayn etmek
mümkün olmayınca, bu sefer Yunanistan, Ermenistan gibi küçük aktörleri pışpışlayıp üzerimize
salıyorlar. Yeni risk ve çatışma alanları oluşturarak
piyonlar üzerinden bir şer ekseni oluşturuyorlar.
Bu haksız, adaletsiz, merhametsiz dünya düzenine dur demek isteyen herkesin, Allah’ın ve
Resûlü’nün, “iyiliğin emredilmesi, kötülüğe mani
olunması” yolundaki buyruklarına göre hareket
etmesi gerekmektedir. Bugünkü İslâm dünyasının
yaşadığı zillet hâli, dünyevileşmeyi öne çıkaran,
malının makamının elinden gitmesinden korkup,
bu endişesiyle hiçbir şeye karışmayan, haksızlığa,
yolsuzluğa sessiz kalan ‘nemelazımcı’ insanların
varlığı nedeniyledir. Birbirinin derdiyle hemhal
olmayan, birbirini anlamayan, sürekli çatışan, siyaseti ahlaksız yollarla sürdüren aşırı politize olmuş insanların ve takım tutar gibi parti tutan, ya
toptan seven ya da toptan yeren insanların varlığı
nedeniyledir.
Öncelikle zihinlerimizi işgalden kurtarmamız
gerekiyor. Mesele şunun bunun yanında olmaktan
çıkarılmalıdır. Hakikatin, adaletin, merhametin,
ehliyet ve liyakatin yanında olmalıyız. Tarih ve
siyaset bilinci olmayan, kendi kültürüyle, kendi

değerleri ile barışamamış bir toplumun ortak bir
gelecek oluşturması mümkün değildir.

Dünya Yeni Bir Döneme Girmektedir...
Gelişmeler, uluslararası sistemde birtakım
düşünceleri değiştirebilecek veya bazı süreçleri
hızlandırabilecek bir potansiyel taşımaktadır. Avrupa Birliği ideali, Transatlantik ilişkiler ile onun
karşıtı Avrasya içi ilişkilerin hepsinin bir değişim
ve dönüşüm ile karşı karşıya kalacağı anlaşılmaktadır. 3 Haziran 2020’de Dünya Ekonomik Forumu (Davos) resmi sitesinden yapılan açıklamada,
Davos’un Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab,
2021 Davos toplantılarının ana temasını, “GREAT
RESET” (Büyük Yeniden Başlama) olarak belirlediklerini duyurdu.
Neo liberalizm denilen finans kapital düzeni,
zenginleri daha zengin yaparken, orta sınıfları
daha da fakirleştiriyor. Yoksulların ise zaten kıpırdayacak hâli kalmamış. Emperyalist küresel sermaye, hayli bir zamandır sistemin çıkmaza gireceğini ve artık böylesine acımasız bir gelir dağılımı
bozukluğunu sürdürmenin kolay olmadığını görüyor. Dolayısıyla, bu baskı, karmaşa ve kaos ortamında bazı şeylerin değişmesi gerektiği ve yeni
güç merkezlerinin oluştuğu bir ‘Great Reset’ (‘Büyük Sıfırlama’ olarak da adlandırabiliriz) dönemine vurgu yapıyorlar. Bu kapsamda, ekonomik,
sosyal, siyasi ve askeri alanlarda, menfaatlerin kesiştiği Doğu Akdeniz gibi meselelerde, uluslararası
ilişkiler ve bölgesel aktörler arası ilişkiler yeniden
şekillenmeye devam ediyor.
Bugünden ders çıkarma imkân ve kabiliyetine
sahip olan ülkeler ön plana çıkıp yarınlara hazırlanabileceklerdir. O nedenle, Türkiye, bir taraftan
sınırlarında, denizlerinde tezgâhlanan tuzaklarla, başına örülen çoraplarla boğuşurken, küresel
sistemdeki değişimleri dikkate alarak gelecek ile
ilgili stratejiler geliştirmeye yönelik çalışmalara
önem vermek durumundadır.
Dünyanın dengeye, adalete, merhamete, hak
ve hakikat medeniyetine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Batı merkezli inşa edilmiş dünyaya yeni
bir ruh ve nefes verecek ve insanlık adına adil bir
denge kuracak olan yegâne çarenin İslâm olduğuna inanıyoruz. Mazlumların umudunun yeşerdiği
ülkenin ise Türkiye olduğunu görüyoruz. Bu iki
değerin bir araya gelerek insanlık için kurtuluş
meşalesini daha yükseklere çıkarması en büyük
arzu ve dileğimizdir.
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CHP’nin Yeni Yönelimi
Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultay’ı Kemal Kılıçdaroğlu
döneminde yapılan diğer kurultaylardan ayıran en önemli hadiselerden
birisi, Kılıçdaroğlu’nun en rahat ve güçlü girdiği kurultay olmasıdır.
Bu kurultayı diğerlerinden ayıran bir diğer önemli veçhe ise, CHP’nin
kendi başına olmasa da ittifaklarla iktidara yürümeye hazırlanmasıdır.

Yunus ŞAHBAZ

T

ürkiye’de pazardaki esnafla sattığı ürünün fiyatı,
gelişi-gidişi, işlerin
artıp azalması üzerinden
başlayan
diyalog çoğunlukla
bir biçimde siyasete gelir. Üstelik
kendisi toplumun
çok politize olmasından,
herkesin
birbirine sürekli siyasi saiklerle baktığından; oysa
yakın geçmişte bu durumun hiç de böyle olmadığından dert yanar. Kendisiyle başlayan sebzemeyve muhabbetinin ise neden ve nasıl bir biçimde siyasete döndüğü sorusunu pek kimse sormaz
kendine. Dolayısıyla Türk toplumu siyaseti de,
siyaseti konuşmayı da sever. Bu eskiden de böyle
idi; günümüzde de böyle. Nüfusun daha genç ve
dinamik kesimleri için böyledir; görece “ununu
elemiş eleğini asmış” kesimleri için de böyledir.
Öte yandan gerek halk katında gerekse de belirli bir eğitim seviyesi almış kimselerden müteşekkil entelektüeller mahfillerde bu siyaset tartışmasının değişmeyen nesnelerinden birisi CHP’dir.
CHP, muarızları tarafından, yakın zamana kadar
hep geçmişteki vesayetçi ve kendinden adeta bir
nefret nesnesi olarak söz edilmesine sebep olan icraatları ile gündeme gelirdi. Taraftarları ise, bu icraatları kerhen onaylasalar da, çoğunlukla CHP’yi
tutunacak son dal ya da sığınılacak son kale olarak
gördükleri için tüm eleştiri ve şerhlerine rağmen

desteklemeye devam ettiler. Bu yüzden de CHP, “ağzıyla kuş tutsa” %25’i
aşamaz, şeklinde
mütalaa edilen bir
parti oldu yıllardır.
Aldığı oy bandında
%20-%25 skalasına sıkışmış olması,
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde %30’u
aşabilen Muharrem İnce’nin bir anda kendini hem
CHP’yi hem de Türkiye’yi kurtaracak bir siyasetçi vehmine kaptırması, esasında bu mütalaanın
çok da yersiz olmadığını göstermektedir. Ayrıca
sürekli parti içi tartışmalar, çıkışlar ve krizlerle
çalkalanması da CHP’nin ana muhalefet partisinin
ötesinde bir gündem işgal etmesinin temel sebeplerinden biridir.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 2010’lar
Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu
2010 Anayasa Referandumunun hemen öncesinde genel başkanlığa geldi. İlk günden itibaren
de CHP’yi hem ideolojik hem de hitap ettiği kitle
itibariyle sınırları dışına taşımaya çalışan bir profil çizdi. Bir taraftan daha muhafazakâr kesimleri
kucaklamaya çalışırken bir taraftan da zaman zaman sol ve Kürt siyasal hareketini umutlandıran
teşebbüslerde bulundu. CHP’nin içindeki ulusalcı damarı çoğunlukla kızdırsa da HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki gibi
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Bunlardan biri CHP’yi özüne, Atatürk CHP’sine
tutumlarıyla da bir anlamda onların da tamamen
döndürmek söylemidir. Bu söylemin temel kukopmasının önünü almaya çalıştı. Siyasal rotası ve
rucu bileşenleri Cumhuriyet, Atatürk ve milliyettercihleri arasındaki zikzaklar sebebiyle Kemal Kıçiliktir, belki de daha doğru bir deyişle Atatürk
lıçdaroğlu parti başkanlığını âdeta diken üstünde
milliyetçiliğidir. 1990’lar ve sonrasında bu çizgiye
yürüttü. Buna bir de seçimlerde üst üste alınan
ulusalcılık denmektedir. Geçmişte CHP’den ayrıbaşarısızlıklar ve onca verilen “tavize” rağmen
lan Güven Partisi ve Cumhuriyetçi Parti’nin çizhem İslamî kesimden hem de Kürt seçmenden
gisi böyleydi. 1990 sonrasında da SHP’nin kısa
beklenen rağbetin görülmemesi kendini sürekli
bir süre Kürtleri de kapsayan kolektif siyasetine
eleştirilerin hedefine oturttu. CHP Kurultayı da
Deniz Baykal çizgisi de böyle bir itirazla karşı çıkbu eleştirilerin izhar edildiği ve yer yer aykırı çımıştı. Günümüzde Muharrem İnce’nin çıkışı ve
kışların olduğu sıkıntılı süreçlere sahne oldu.
gerekçe olarak CHP içinde
Fakat Adalet YürüyüşünAtatürk düşmanları var söydeki tutumu ve mesajları ile
lemini öne çıkarması aynı
2017 Anayasa ReferanduÖzellikle sol/sosyalist
kanaldan beslendiğini göstermunda muhalefeti birleştiren
kesimler
CHP’yi
tarihî
mektedir. İkincisi ise, CHP’yi
merkez pozisyonunu idamisyonunu
yerine
getirmeye
bu sözünü ettiğim ana damare etmekteki göreli başarısı
çağırıyor;
muhalif
bir
cephe
rın dışına çıkarmaya çalışan,
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve
kurulması
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sıyla da hem kendinden hem
yaparken Erdal İnönü 1980’lerde ivme kazanan
de CHP’den beklentiler aynı ölçüde arttı. Son kukimlik siyasetini yelpazeyi genişletme sürecine
rultay sonrasındaki Muharrem İnce’nin çıkışları
dâhil etmek istemiştir. Ancak her iki hareket de,
CHP’de aynı hamam aynı tas mı oluyor dedirtse
ilk etaptaki kısmî başarılarına karşın zamanla ya
de, Kemal Kılıçdaroğlu bu krizi de fazlaca büyütfarklı kulvarlara kaymış ya da çizgilerinden ricat
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İki Ana Damar
olmakla suçlanan tavrı bunun tipik bir örneğidir.
CHP’de yaşanan her genel başkan değişikliği ya
2010 sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ise Bülent Ecevit ve Erdal İnönü’ye göre daha esnek ve
da genel başkanlık için yola çıkan isim ve hareketfakat ikna edicilikten daha uzak dolayısıyla daha
lerin kabaca iki söylemden hareket ettiği görülür.
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zayıf bir siyasi profil çizdi. Nitekim son bir iki yıla
kadarki alınan seçim sonuçları da bunu göstermektedir. Kılıçdaroğlu’nun kıyasladığımız diğer
iki isme ve atılımlara nazaran zayıf kalmasının
iki temel sebebi tespit edilebilir; bunlardan ilki
Kılıçdaroğlu’nun Ecevit ve Erdal İnönü’ye nazaran
siyasi dinamiklere, Türk halkının gerçeklerine ve
siyasal konjoktüre daha az aşina olması ve de propaganda noktasında zayıf kalmasıdır. Birincisiyle
de bağlantılı ikinci bir sebep ise, 2010 sonrasında
geleneksel çizgiyi aşmaya çalışan CHP liderliğinin
yeni bir rota belirleyememesidir. Kimi zaman sosyal demokrat tınılar, kimi zaman Kürt hareketine yönelik söylemler ve kimi zamanda doğrudan
İslamî/muhafazakâr vurgular seçmende istenilen
karşılığı bulamamıştır. Bu yüzden 2010’ların büyük kısmında CHP, izlediği politikalar, gösterdiği adaylar itibarıyla amorf bir yapı teşkil eden ve
adeta ne kendi seçmenine yaranabilen ne de yeni
seçmen kitlelerine yelken açabilen bir parti hüviyetinde olmuştur. Adalet Yürüyüşü, 2017 referandumundaki performansı ve özellikle 2019 yerel
seçimlerinde alınan başarılı sonuçlarla 2020’ye
daha farklı kodlarla girme iddiasındaki bir CHP
ile karşı karşıyayız. Bu CHP’nin kodlarını ise bariz
bir biçimde Temmuz ayında yapılan Kurultay sürecinde görmek mümkündür.
Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultay’ı
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yapılan diğer kurultaylardan ayıran en önemli hadiselerden birisi,
Kılıçdaroğlu’nun en rahat ve güçlü girdiği kurultay olmasıdır. Bu kurultayı diğerlerinden ayıran
bir diğer önemli veçhe ise, CHP’nin kendi başına
olmasa da ittifaklarla iktidara yürümeye hazırlanmasıdır. Bu bir yandan CHP’nin kendi içsel süreci
olduğu gibi diğer taraftan da adeta ona tevdi edilen bir misyon hâlini almıştır. Zira CHP muhalefeti birleştirebilecek bir ittifak projeksiyonunda bütün muhalif bileşenlerle ittifak yapabilecek yegâne
partidir. Ayrıca büyükşehirleri kazanmış olmanın
verdiği motivasyon ve bu süreçte kendini merkezde konumlandırarak bu başarıyı büyük oranda
kendi üzerinden anlatması bu süreci perçinlemektedir. CHP’nin 2010’lardan itibaren sürekli ve
gayet esnek bir şekilde bir arayış içerisinde olduğunu belirtmiştim. Cumhurbaşkanlığı hükûmet
sistemiyle icbar edilen ittifak siyaseti ise bir anlamda CHP’nin çabalarına kılıf uydurmuştur. Hatta ittifak dahilinde bile CHP’nin çıkardığı adaylar
itibariyle ittifak sınırlarını zorlayan, Tanıl Bora’nın

ifadesiyle, oportünist bir çizgiye kaydığı bile söylenebilir. Ankara’da bir “ülkücüyü” aday gösteren
CHP, İstanbul’da siyasal geçmişi ve söylemleri itibariyle pekâlâ sağ bir partiden de aday gösterilebilecek bir ismi aday göstermiştir. Şayet bu isimler
başarısız olsa idi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi
kariyeri büyük ihtimalle biterdi. Ancak galibiyet
kötü oyunu örter; ortada kazanılan büyükşehirler
olduğuna göre iş buna kılıf uydurmaya kaldı.
İttifaklar da tam olarak bu işe yaradı. CHP
büyükşehirleri kazanmasına rağmen birçok aday
aslında tipik CHP’li değildi. Hatta 2010’ların zikzaklı CHP’sinin bile zorlukla sindirebildiği profildeki adaylarla büyük iller kazanıldı desek abartı
olmaz sanırım. Fakat ne şekilde olursa olsun ittifak sisteminde CHP muhalif cephenin gözdesi
hâline gelmiştir. Kılıçdaroğlu da bu sistem için
en ideal genel başkan olarak tebarüz etmektedir zira birçok farklı isimle, birbirine zıt siyasi
anlayışlarla ortak bir noktada buluşabilmesi ve
bunu da hem partisine hem de seçmenine kerhen de olsa onaylatabilmesi yine de kendi adına
bir başarıdır. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun
en büyük zaafı siyasi rotasızlık idi; kâğıt üstünde de olsa CHP kendisine programatik bir çerçeve çizemedi. Daha çok devşirme adaylarla ya da
bir seçimden diğerine değişen stratejilerle işi yürütmeye çalıştı. Ancak CHP’nin sistemsel olarak
vazgeçilmez bir şekilde kendini konumlandırmasıyla ideolojik yönden birtakım mesnet arayışları
içerisinde olduğu görülmekte. Temmuz ayındaki
kurultayda Muharrem İnce tartışmalarının gölgelediği gerçek bence buydu. Daha açık söylemek
gerekirse, CHP artık adı konmuş bir şekilde sosyal
demokrat bir çizgiye meylediyor gözükmektedir.
Bunun da teorik altyapısı etraflıca hazırlanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhuriyet gazetesine
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kurultaydan önce yazdığı uzun yazılar bu sürecin
bir manifestosu şeklinde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ilgili yazısında açıkça devletçilik öneriyor; ancak
bunu sosyal devlet anlayışıyla bütünleştirmek
içinde sosyal devletçilik ifadesini kullanıyor. Açıkça sosyal demokrasi tabirini kullanmasa da metnin
partide etkinliği gittikçe artan sosyal demokrasinin mümeyyiz isimlerince şekillendirildiği bariz
bir biçimde görülebilir. Yine Kaftancıoğlu’nun da
kamusallığa dikkat çekmesi, daha sol, emekten ve
refahın bölüşülmesinden mülhem bir çerçeve çizmesi aynı çizginin takip edildiğini gösteriyor.

“Yeniden” Devletçilik ve Sosyal Demokrasi

12

Sosyal demokrasi, CHP’nin uzun süredir aşina olduğu bir tartışma. Bülent Ecevit’in ortanın
solu hareketi bunun ilk ve esaslı bir numunesi idi.
2010’ların esnek ve hatta oportünist çizgisini bir
çerçeveye dayandırmak ve belki kısmen ve oportünist çizgiden de çıkmak için sosyal demokrasinin
CHP içinde yeniden canlandırılmaya başlandığı
görülebilir. Bunun parti içinden ve parti dışından
olmak üzere iki sebebinden bahsedilebilir. Parti
içinden sebebi olarak, partinin yönetim kadrolarında güçlenen isimlerin Türkiye’deki sosyal demokrasi düşüncesi ve hareketinden gelen isimler
olmasını tespit edebiliriz. Söz gelimi son kurultaydan sonra genel başkan yardımcısı olan Oğuz
Kaan Salıcı, öğrencilik yıllarından itibaren sosyal
demokrat örgüt ve hareketler içerisinde bulunmuş biri. Partinin sitesindeki bilgilere göre, “Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler
Platformu’nun” kurucularından olan Salıcı aynı
zamanda Sosyal Demokrasi Vakfı kurucusudur.
Bir diğer genel başkan yardımcısı Fethi Açıkel sosyal demokrasi düşüncesinin Batı literatüründeki
önemli metinlerini Türkçe’ye kazandıran Phoenix
Yayınevinin Sosyal Demokrasi Kitaplığı serisinin
Sencer Ayata ile editörlerinden birisiydi. Sencer
Ayata da mevcut durumda Fethi Açıkel’in yürüttüğü CHP’nin Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu
başkanı idi. Yine doktorasını ortanın solu hareketi üzerine yapan Yunus Emre ve Yüksel Taşkın
gibi isimler de partideki programatik çerçevenin
şekillenmesinde etkili olabilecek isimler olarak
öne çıkmaktadır. Hatta bu duruma karine teşkil
edebilecek bir noktaya dikkat çekilebilir; Kemal
Tahir’in tespitlerine ve tezlerine Türkiye’de ilk
dikkat çeken isimlerden birisi Bülent Ecevit’tir ve

Ecevit’in Devlet Ana romanı üzerine müstakil bir
metni vardır. İlginç bir tesadüf olsa gerek, Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesine yazdığı
yazıda şöyle bir ifade vardı; “Tarih bilinci yüksek
bir yazar olan Kemal Tahir’in; romanının isminden
mülhem, vatandaşlarına bir ana şefkatiyle yaklaşan, ayrım yapmayan ve karşılıksız seven, onları
işsiz ve aşsız bırakmamanın mücadelesini veren,
yemeyen yediren bir devlet anlayışını yeniden
yaratmalıyız”. Kemal Tahir’e atıf kurgulanan bir
devletçilik CHP’nin hatta solun pek çok kesiminin çok da itibar etmediği bir devletçiliktir. Ancak
Türkiye şartlarını gözeterek ve ilgili akademisyenlerin katkılarıyla bu şekilde bir ideolojik dayanak
oluşturma çabaları olduğu görülmektedir.
CHP’ye teorik ve örgütsel anlamda “organik”
destek veren ilgili akademisyenlerden Yüksel Taşkın üzerine bir parantez açmak isterim. Yüksel
Taşkın’ın doktora tezi 1960 sonrası milliyetçimuhafazakâr entelijansiya üzerinedir. Kitap olarak da İletişim Yayınlarından yayımlanmıştır.
Taşkın tezinde, milliyetçi-muhafazakâr aydınların
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Kemalist aydınlara özendiğini, 1960 sonrasının konjonktüründe
ilk dönem Kemalist aydınların devletle bütünleşik bir biçimde devlete ettikleri hizmete talip
olduklarını iddia eder. Ona göre bu dönemde
milliyetçi-muhafazakâr aydınlar devletin esas organik aydınlarının kendileri olduğunu ispat etme
derdindedir. Ancak Kemalist aydınlarla milliyetçimuhafazakâr aydınlar arasında şöyle bir fark vardır; Kemalist aydınlar Zygmunt Bauman’ın ifadesiyle yasa koyucu iken milliyetçi-muhafazakâr
aydınlar büyük oranda yorumcu olarak kalmışlardır. 12 Eylül darbesinden sonra ise ancak umdukları devlete hizmet rolüne nail olabilmişlerdir.
Bu tezi yazdığında, kuvvetle muhtemel, Taşkın,
dönemin anti-Kemalist atmosferinin de etkisiyle, Kemalizm’e ve tabii ki CHP’ye mesafeli sola
yakın bir çizgide idi. Kemalist aydınlara benzemeyi milliyetçi-muhafazakâr aydınlar için bir itham meselesi olarak görebilecek bir bakış açısına
sahipti. Aradan geçen 20 küsur yıl sonra bizzat
kendisi Kemalizm’in en büyük temsilcisi iddiasındaki CHP’de genel başkan yardımcılığını üstlenecek kadar “organik”leşti. Milliyetçi-muhafazakâr
aydınların konumunu tartışmak bir tarafa, kişi
kınadığıyla imtihan olur misali Yüksel Taşkın’ın
yıllar sonra doktora tezinde kıyasıya eleştirdiği
aydın portresine düşmüş olması da kendisi ve
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yazdıklarını bilenler için bir ironi hatta trajedi olarak tarihe geçecektir.
CHP’nin kurgulamaya çalıştığı “yeni devletçilik” modelinin Covid-19 salgını sonrasında tahayyül edilen bir dünya okumasıyla da ilgisi var gibi
görünmektedir. Hatırlamak gerekirse, genel kabul
edilen görüş Covid-19 salgını sonrasında dünyanın daha milliyetçi siyasal retoriğe bürüneceğidir.
Bu milliyetçilikten kasıt, devletin daha çok öne
çıkacağı, 1980’lerdeki devleti gerileten neoliberal
ekonomi politikalarından ricat edileceği ve devletin bir aktör olarak hem daha kapsayıcı hem de
müdahaleci olacağı öngörülmektedir. CHP’nin
Türkiye için önerdiği yeni devletçiliğin bir anlamda dünyadaki dinamiklerle uyumlu olmak gibi bir
iddiası da olabilir.
Genel olarak CHP’nin oluşturmaya çalıştığı
söylemin iki handikabından bahsedilebilir. Bunlardan ilki, Türkiye gibi devletin her daim güçlü

daha çok genel ifadeler şeklinde ve tarihi tecrübelere referans vererek gündeme gelmektedir.

Sonuç Yerine: İttifak Hayaleti
Öte yandan yeni devletçiliği halka anlatma,
oportünist çizgiyi nerdeyse aynı kadrolarla programatik bir çerçeveye sokma ve bu programa da
halkı ikna etme ise ayrı bir meseledir. Yine ittifak
bileşenlerini bir arada tutmak için bu programın
nasıl işleyeceği, birtakım kısa vadeli ve esnek stratejilerin bu çizgiye galebe mi çalacağı ise tartışmalıdır. İdeolojik bir program arayışı uzun süredir
CHP’de görülebilen bir durum değildi; bu anlamda eleştirilmesi gereken yönleri olmakla beraber,
müspet bir gelişme olarak kaydedilebilir. Fakat
ittifaklar dâhilinde CHP’yi asıl zorlayacak hadise
ittifak bileşenlerini bir arada tutmak noktasında
ortaya çıkacaktır. Henüz HDP’yi açık bir ortak

CHP’nin kurgulamaya çalıştığı “yeni devletçilik” modelinin, Covid-19 salgını sonrasında
tahayyül edilen bir dünya okumasıyla da ilgisi var gibi görünmektedir. Hatırlamak gerekirse,
genel kabul edilen görüş Covid-19 salgını sonrasında dünyanın daha milliyetçi siyasal
retoriğe bürüneceğidir. Bu milliyetçilikten kasıt, devletin daha çok öne çıkacağı, 1980’lerdeki
devleti gerileten neo-liberal ekonomi politikalarından ricat edileceği ve devletin bir aktör
olarak hem daha kapsayıcı hem de müdahaleci olacağı öngörülmektedir.

olduğu bir ekonomi-politiğe sahip bir ülkede devletçiliği yeniden gündeme getirmek aslında pek de
yeni bir şey demek değildir. Zira devlet Türkiye’de
bir aktör olarak her daim güçlüdür. Pandemi sürecinde kamu bankalarından “uygun” kredi vererek piyasayı ayakta tutan devlet olmuştur. Yine
Türkiye’de devlet ağır sanayi, maden aramaları
gibi iş kollarında geniş girişimlere sahiptir. Bunun
yanında vatandaş kadar şirketlerin ve bankaların
da en büyük teminatı devlettir. Kredi Garanti Fonu
gibi yapılanmalar bu sistemin önemli göstergelerindendir. Burada kast edilen, refah politikalarına
ağırlık verilen bir devletçilik anlayışı ise, bunun
da büyük oranda ‘60’lar perspektifinden değerlendirildiği görülmektedir. Günümüzün bilgi ve
teknoloji çağında, sosyal medyanın ve malumatın
bu kadar yoğunlaştığı bir vasatta nasıl bir yeniden dağıtım ve refah politikaları uygulanabileceği

olarak görememek, bu açıkça deklare edildiği zaman da İYİ Parti’yi teskin etmek iki ucu keskin bir
bıçak olarak CHP’nin önünde durmaktadır. Unutulmaması gereken, 2019 yerel seçimlerindeki başarı büyük oranda bu iki ucu keskin bıçağın zafere giden yolda keskinliklerini gizlemesi suretiyle
mümkün olabilmişti. Yeni devletçilik şeklinde bir
ideal ortaya atılır ve bunun etrafında bir bütünleşme sağlanması istenirse aynı netice doğmayabilir.
Yine bunun yanında, hukuk devleti, adil yargılanma, katılımcı demokrasi gibi torba kavramlar da
son kertede birleştirici olamayacaktır. CHP’nin ve
daha genel anlamda muhalefet cephesinin program arayışlarında ittifak modelini akılda tutmalarında kendileri için fayda olabilir. Aksi takdirde,
sosyal demokrasi ve yeni devletçilik eksenindeki
yeni yönelim arayışlarında, kendilerine çok şey
kazandıran ittifak modeli bir hayalete dönüşebilir.
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Zayid’in İsrail’le Normalleşmesinin
Jeopolitik Okuması
Said ŞİHABİ

B
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ölge tarihinin en kara günü,
siyasi ve ahlaki düşüşün ve
çöküşün son adresi. Ümmet içindeki iç çekişmenin yeni bir kapısı.
BAE devletinin İsrail oluşumuyla
aleni diplomatik ilişkiler kurma
kararının anlamı bu.
ABD’nin geçen perşembe günü
twitinde ilan ettiği ve Muhammed
bin Zayid’in teyit ettiği bu karar
birçok konuya bir meydan okuma
olarak görülmektedir. Birincisi,
bu karar zulmü, yağmayı ve yaşama hakkından başlayarak vatan,
özgürlük ve onura kadar başkalarının haklarını istila etmeyi reddeden “hak mantığına” meydan
okumaktadır. İkincisi, bir bütün
olarak Araplara ve Müslümanlara meydan okumadır. Zira karşı
devrim güçlerinin seri çalışmasına
rağmen ortada özellikle de Filistin
davasının kutsiyeti noktasında bir
oybirliği vardır. Filistin mesajların toprağı, dinlerin buluşma yeri
Mescid-i Aksa’ya kucak açmakta ki Kur’ân’da Allah’ın kutsadığı
topraklardır burası. Üçüncüsü,

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)

insan, halk, toprak, tarih ve mücadele olarak Filistin halkına meydan okumadır. Dördüncüsü, işgali
suç sayan ve dönüş hakkını kabul
eden uluslararası kararların referansı olarak uluslararası hukuka
meydan okumadır. Uluslararası
karar Siyonizm ile ırkçılığı eşit düzeyde tutmuştur. Beşincisi, Arap
kelimesini içeren, siyaseten ve teoride de olsa İsrail işgaline karşı
duran, Arap tutumunu bir araya
getiren ve Filistin davasına eksen
sorun olarak kucak açan Arap
Birliği’ne meydan okumaktır. Altıncısı, altı Körfez ülkesini birleştirici, tutumlarını koordine edici ve
bu türden önemli kararlarda anlaşmış olması gereken Körfez İşbirliği Konseyi’ne meydan okumaktır.
Yedincisi, ümmetin hissiyatına,
duygularına ve onuruna meydan
okumaktır. Tekrarlanan askeri
hezimetlerine rağmen yıllarca işgale karşı direnen, işgalin kibrini
yerlerde süründüren ve İsrail’in
ümmetin evlatlarıyla savaşındaki
kırılganlığını ortaya döken direniş
grupları çıkamıştı. Sekizincisi, bu
karar düşman başbakana, ümmete
ve Filistin halkına ve uluslararası
resmi tutuma karşı devam eden
tehditlerine rağmen bedavadan bir
propaganda yapma imkanı verdi.
Bu düşman başbakan aşırı uçları
Mescid-i Aksa’nın avlusuna günlük baskın düzenlemeye teşvik etti
ve Batı Şeria topraklarını işgalci
oluşuma katmak gibi öncekilerin
yapmadığı adımı attı.
Resmi olarak hâlâ ortada bir
Arap-İsrail çekişmesi var. Resmi
olarak ayrıca İsrail mallarına yönelik “Arap boykotu da devam
ediyor. Yüzyılın dörtte üçü boyunca hâlâ ayakta, zulmü bazen
şiddetleniyor bazen hafifliyor ancak bir gün dahi yok olmadı” ve
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“zaman geçse de hak kazanır, batıl
zail olur” gibi basit bir sebepten
dolayı tamamen yok olması beklenmemektedir. İsrail, askeri ve
güvenlik gücü dışında çekişmenin gereksinimlerine sahip değil.
Hakkın meşruiyetine, hukukun
desteğine ve mantıklı gerekçeye
muhtaç. Peki BAE yöneticilerini,
yayılmacı düşüncelerini bir gün
dahi gizlemeyen bir oluşumla ilişkileri normalleştirme treninin başına geçmek için ümmetin eksen
sorunuyla irtibatlı “kırmızı çizgileri” aşmaya sevk eden neydi?
Siyonist oluşum Kudüs’ün tamamını işgal ettiğini açıkladı, ABD
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı ve
başka ülkelerin benzer adımları
atması için temaslarını sürdürüyor. Arap ülkelerine saldırıyor,
devamlı şekilde Tunus, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak’ın egemenliğini
ihlal ediyor. Son olarak bu oluşum
başbakanı ağzıyla uluslararası kararlara meydan okuyarak Golan
tepelerini ilhak kararını açıkladı.
Caydırıcı Arap veya uluslararası
toplumun yokluğunda Batı Şeria topraklarını ilhak kararını da
açıkladı. BAE yöneticileri İsrail’le
diplomatik ilişkileri, İsrail’den
Batı Şeria kararının iptali değil
askıya alınacağı vaadini aldıktan
sonra kurduklarını dillendirdiler. Ancak İsrailli yetkililer vakit
kaybetmeden hiç kimseye ilhakın
durdurulacağı yönünde vaatlerde bulunmadıklarını açıkladılar.
Burada haftalar önce Ben Gorion
havalanına inen BAE yardımlarını
reddettiklerini açıklayan Filistinlilerden intikam almak için bu ilişkileri kurma kararı alındığı ihtimalinin uzak olmadığına işaret etmek
uygun düşer. Zira Filistinliler, bu
yardımların Abu Dabi ile Tel Aviv
arasındaki hava uçuşları yürütmenin üzerini örtmek için kullanıldığının farkındaydılar. O vakit
Filistinliler işgal üzerinden gelen
yardımları reddettiklerini belirterek aç midelerin, değerlerden
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yoksun dolu bedenlerden daha
iffetli ve saygın olduğu vurgusu
yapmışlardı.
Ümmete, değerlerine ve kutsallarına saldıran bu siyasi küstahlık
nerede başladı? BAE yöneticilerinin Arap-İslâm özgürlük projesini hedef alan Arap yöneticilerinin
başına gelmesi yeni bir olay değil.
İslâmi isimlere ve özellikle Siyasal
İslâm mensuplarına bir gün dahi
göz yummadılar. Ancak Filistinli
şehit Mahmud el-Mebhuh’a yönelik 10 yıl önce Dubai otellerinden
birinde yapılan suikast, BAE’nin
kendi egemenliğini ihlal eden İsrail oluşumuna yönelik “sert” tutumu için tetikleyici bir unsur olabilirdi. Özellikle de MOSSAD’ın
bu suikastı gerçekleştirdiğinin
anlaşılması sonrası… O gün, katilleri nerede olurlarsa olsunlar yakalamakla tehdit eden BAE sesleri
yükseldi ancak çok geçmeden katillerin kimlikleri ortaya çıktı, İsrailli oldukları ve suikastı yaparken
sahte pasaport taşıdıkları görüldü.
BAE’nin politikası benzeri görülmemiş şekilde değişti. Bir anda
yöneticileri işgale yakınlaşmaya
başladı. Başlangıç noktasını belirlemek zor ancak belki de Arap
Baharı bu tutum değişikliğinin
dönüm noktası oldu. O vakitten
itibaren karşı devrim güçleri ittifakı oluşmaya başladı. BAE’nin,
siyasi doğal hacminin kat kat üstünde bir rolü oldu. Oysa bölgesel siyasi yönetimin dinamiklerine
sahip değildi. Özellikle de elli yılı
aşmayan siyasi varlığı, modernliği
ve nüfusuyla birlikte…
Son 10 yılın BAE’nin benzeri
görülmemiş dönüşüm dönemi olduğu söylenebilir. Şeyh Zayid bin
Sultan El-Nahyan’ın 2004 yılında
vefatından itibaren iktidar en büyük oğlu Halife’ye geçti. Onun da
sağlık sorunları sebebiyle kardeşi
Muhammed bin Zayid 10 yıldan
fazla süredir iktidarı teslim almış
durumda. Muhammed İngiliz
St. Hurst Askeri Akademisi’nden

mezun oldu. Bu durum düşüncesini İngiliz siyaset aklına göre
“gerçekçi” ve “pragmatist” yaptı.
Şahsi emelleriyle ön plana çıktı.
Bu özelliği kendisini şahsi, siyasi
nüfûzunu yayma yollarını aramaya sevk etti. BAE’nin bölgesel ve
uluslararası rolünü genişletmek
gerekiyordu. Pragmatistliği kendisini Mebhuh suikastını aşmaya
ve Netanyahu hükümeti ile köprüler kurma yolu olarak kullanmaya sevk etti. Adı geçen İngiliz
kurumundaki askeri eğitiminin
kendi Arap ve İslâm çevresinden
miras kalan kültüründen tedrici
olarak uzaklaştırdığı, kendisini fırsatçılığa ve bencilliğe dayalı diplomasinin dehlizlerine sıkıştırdı.
Haklara ve siyaset pratiğine dayalı
modern siyasi mirasın yokluğunda özgürlük, açılım ve haklar isteyen her iç hareketlenmeye karşı
hassas oldu. Muhaliflerini çabucak
ortadan kaldırdı, tutukladı, cezalandırdı, vatandaşlıktan attı ve
bazılarını Tayland gibi uzak ülkelere sürdü. Yönetim ile muhalefet
arasında siyasi dengenin olmayışı içinde iç şartlar özellikle insan
hakları alanında kötüleşti. Bazı
mahkumlar hayatlarının en iyi yıllarını demir parmaklıklar ardında
geçirdiler.
Muhammed bin Zayid’in
BAE’nin kültürlü tabakası içinde
siyasi yalnızlık hissetmesinin kendisini İsrail güvenlik deneyimlerine dayanmaya sevk ettiği kesin.
Bu deneyimler Mebhuh suikastı
sonrası BAE’ye doğru yol almaya
başlamış ve Bin Zayid’in maceralarıyla buluşmuştu. Her biri birbirinden büyük üç soruna müdahil oldu Zayid. Bu sorunların ilki
Suudi Arabistan’la birlikte 2011
yılında Arap Baharı devrimlerinden birini vurmak için Bahreyn’in
işgaliydi. Anglo-Amerikan ittifakı
yanı sıra İsrail desteğini alan bu
zalim müdahaleye karşı uygun
tepki verilmedi. 2017 yılında Suudi-BAE ittifakı Türkiye ve İran’la
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dış ilişkileri, Müslüman Kardeşler
Teşkilatı’yla iyi ilişkileri sebebiyle
Katar’ı hedef aldı. Son olarak İsrail
işgal oluşumuyla normalleşme ilanı adımı geldi.
Abu Dabi’de ne yaşanıyor?
Gerek BAE’yi oluşturan yeni küçük emirlik ittifakı düzleminde
gerekse bölgesel düzlem, KİK,
Arap Birliği, Arap ve Müslümanlar nezdinde gelenekleri ve kanunları hiçe sayan Muhammed
bin Zayid’in gücünün boyutu ne?
Zayid’in Katar’ı hedef alması, Yemen savaşı, Libya’nın istikrarını
engellemek için Halife Hafter’i
desteklemek gibi tehlikeli girişimlerde bulunması bölgeye olumsuz
yansıyacak ve tehlikeli krizlere yol
açacak küstahça bir eğilimi ifade
etmektedir. Zayid’in politikalarını
destekleyen bu bakış açısı tehlikeli
boyutlardaki bazı adımları açıklama noktasında bir zihin karışıklığına yol açıyor. Yoksa Suudi Arabistan ve Bahreyn’den rüşvetler
alması sebebiyle yargılanan eski
İspanya Kralı Juan Carlos’u kabul
etmesi ve ülkede oturum vermesi
ne anlama gelir ki başka!? Zayid’in
adımlarındaki sakinliğe rağmen
bu adımların bölge üzerindeki sonuçları kolay olmayacaktır. (Kudsülarabi gazetesi, Bahreynli muhalif yazar, 17 Ağustos 2020)
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Mısır-Yunan Antlaşması ve Türkiye’nin Haklılığı
Ahmed EL-KADİDİ

M
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ısır ve Yunanistan geçen hafta Akdenizde deniz sınırlarını çizmek ve münhasır ekonomik
bölgeyi belirlemek için tartışmalı
bir antlaşmaya imza attılar. Mısır
basını antlaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
güçlü bir tokat olarak gördü! Sanki taraflar arasındaki uluslararası
anlaşmalar başka taraflara tokada
dönüşmüş gibi. Bu gösterge bazı
rejimlerin ahlaki ve hukuki yozlaşmasının boyutunu gözler önüne
seriyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih
Şükri Yunan mevkidaşıyla Kahire’de
düzenlediği basın toplantısında
“anlaşma maddelerinin uluslararası
hukukun kurallarına uygun olduğunu” vurguladı. Yunan bakan da
bugünü tarihi bir gün olarak niteleyerek ülkesinin Mısır’la işbirliği
yaparak bölgedeki tüm sorunlarla
mücadele edeceğinin altını çizdi.
Bu mantık Endülüs’te bazı mezhepçi kralların Arap ve Müslüman kuzenlerini hezimete uğratması için
Kastilya kralı Ferdinand’la işbirliği
yaparkenki mantığın aynısı. Hain
kralların hesap etmediği gelişmeler
yaşandı. Kastilya krallığı aralarında
ayırım yapmaksızın hepsini yuttu
ve 750 yıl sonra Endülüs’ü Arap ve
Müslüman kimliğinden alarak haçlılara geri verdi.
Diğer yandan Türkiye anlaşmanın geçersiz olduğunu, Libya deniz
haklarını ihlal ettiğini ve belirlenen
bölgenin Türk kıta sahasında bulunduğunu belirterek deniz yetki
bölgesindeki faaliyetlere göz yummayacağını ve sınırlarını kararlılıkla savunacağını ifade etti.
Deniz sınırı uzmanlarının kaydettiği gariplik ise Mısır rejiminin
topraklarından 11.500 km2’lik bir
alanı kaybetmeyi kabul etmesi.
Güney Kıbrıs’la 2003’te imzaladığı

anlaşmayla da başka deniz alanları
kaybetmişti.
Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi “Dışişleri
bakanlığı deniz haklarına yönelik
düşmanlık içinde olan hiç kimseye
izin vermeyecektir” vurgusu yaparak “Türkiye ile imzalanan protokolü hayata geçireceğimizi tekrar
ediyoruz” diye ilavede bulundu.
Sosyal medyada aktivistler Mısır ile Yunanistan ve Türkiye ile
Libya arasındaki antlaşmaların haritasını yayınladılar. Bu haritalar
Mısır’ın bugünkü antlaşmayla bölgesel sulardaki kaybını gözler önüne seriyor. Sisi’nin Mısır’ın bölgesel
sularını ve Akdeniz’in servetlerini
kurban etmesinin sebepleriyle ilgili bir soruya Mısırlı gazeteci Cemal
Sultan “Mısır ve halkının lehine
değil de kendisini finanse eden ve
harcama yapan Abu Dabi Veliahtı
Muhammed bin Zayid’in hesabına
çalışıyor” yorumunu yapıyor.
Sultan, Arabi21 sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
veriyor: “Bu antlaşmanın imzalanması hiç kuşkusuz Türkiye ile krizi
tırmandıracak, Akdeniz’in doğusu
ve Libya’da tabloyu çözümsüzleştirecek ancak anlaşma iki ülke arasında bir çatışmaya yol açmayacak.
Çünkü Sisi hiçbir askeri çatışmaya hazır değil ve sadece Mısırlıları
bastırmak için bir güvenlik unsuru
oluşturmaktadır. İkili anlaşmalardan geri dönülebilir. Bu anlaşmalar
Mısır için bağlayıcı değil ve günü
geldiğinde gözden geçirilebilir.”
Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Seyid Ebu
Hayr ise yine Arabi21 sitesine yaptığı açıklamada “darbecilerin Mısır’ın
milli servetlerinden verdiği ödünler
dizisi içinde imzalanan bu antlaşma
geçersizdir” diyerek deniz kanunun
ülkelerin deniz bölgelerinin itiraz
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edilemeyecek genel kurallarla belirlendiğini belirtti ve kara veya deniz
sınırları ile ilgili antlaşmaların tüm
komşu ülkeler arasında olması gerektiğini kaydetti.
Mısırlı uzman “Mısır ile Yunanistan arasındaki antlaşmanın
BM’de kaydedilmediğini ve dolayısıyla tanınmayacağını” vurgulayarak, “Türkiye’nin, hakları dikkate
alınması gerekli komşu ülke olması
hesabiyle deniz sınırlarının çizimine itiraz hakkının olduğunu” ifade
etti.
Ebu Hayr şöyle devam ediyor:
“Bu yüden Kıbrıs ile Filistin’deki
işgalin önceden imzaladığı antlaşmanın BM’nin 1982’deki deniz
kanunu antlaşmasına aykırı olması
sebebiyle tanınmadığını görüyorsunuz. Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırlarının çizimi anlaşması ise
BM’ye kaydedildi”.
Ebu Hayr Mısır-Yunan anlaşmasının Türkiye’ye zarar verdiğini ve
Mısır’la ilişkilerini daha da kötüleştirdiğini belirterek buradaki amaç,
Türkiye’nin Libya’daki başarısı ve
Mısır’ın açık ara başarısızlığından
dolayı kin kusmaktır.
Antlaşmanın imzalanması sosyal medyada da büyük öfkeye yol
açtı. Türkiye uzmanı gazeteci Semir
el-Araki “Sisi Mısır’ı kaybetse dahi
Türkiye’ye acı vermeye çalışıyor”
diyerek uluslararası ilişkilerde böyle yeni bir mantığın da oluştuğunu
belirtiyor ve “Sisi kime çalışıyor?”
sorusunu yönetiliyor.
Türkiye’nin daha yüce ve önemli uğraşları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyrut limanını onarma sözü
verdi. Ayrıca Türkiye’nin, Lübnan’a
yardım yapmaya, ihtiyaçlarını gidermesi için Lübnan’a yakın Mersin
limanını kullandırmaya, Lübnan
deniz trafiğini organize etmeye hazır olduğunu açıkladı. Her devletin
bir seviyesi var görüldüğü üzere.!!!
(Katar gazetesi Şark, 15 Ağustos
2020)
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Mısır’da Ezher Şeyhi’nin Sisi’yle Savaşı
Muhammed RIDVAN

Ş

eyh Ahmed Tayyib’i, direnişçi, devrimci, muhalif veya
Mısır devletine muhalif tarafların
destekçisi olarak görmek mümkün değil. Tayyib Mısır devletinin adamlarından, Vatan Partisi
politikaları komisyonu eski üyesi, El-Ezher Üniversitesi’nin eski
rektörü. Böyle bir makama bir
muhalif isim gelemez. Keza devletin seçmesiyle Şeyh olarak getirildiği Ezher Şeyhi makamı da
öyle. Ali Cuma’dan sonra bu makam için gösterilen ikinci adaydı. Cuma da zaten Ezher kökenli
değildi.
Tayyib’in devrime yönelik
tutumu sakin ve tarafsızdı. Meydanlara inmedi ve göstericileri
suçlamadı. Tayyip “ kendi makamına ve kurumuna hizmet
sınırında siyasetle oynayan zeki
bir hoca. Sınırlarını aşmıyor ve
hiç kimsenin de aşmasına izin
vermiyor.
Şeyh Tayyib söylendiği gibi
Haziran 2013 darbesini desteklemedi. 30 Haziran veya 3
Temmuzda askeri darbe veya
ordunun müdahalesi gündemde
değildi. Herkes erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin
iç savaşa dönüşebilecek bir çekişmeden kurtarılması için sandığa gidilmesi çağrısı yapıyordu.
Abdulfettah Sisi ve adamları bu
adil taleplerin üzerine atladı. Bu
ayrı bir konu. Ancak o vakitler
tüm tarafların üzerinde anlaştığı
ve kararlaştırıp sunduğu öneri asker darbe değil seçimlerdi.
Ahmed Tayyip açıklamasında ve
o günkü konuşmasında bu kararı dile getirdi: “Mısır her ikisi
de acı iki durumla karşı karşıya
ve en kötüsü de Mısır halkının

çatışması ve kanının akması.” Bu
yüzden Tayyib zararın en hafifi olarak nitelediği erken seçimi
tercih etti. Şeyh sözünü, “aynı
topraklarda birbirine husumet
besleyen ve aynı Nil’den içen
iki grup” arasında bu tercihiyle bir sulh getirmesini Allah’tan
dileyen bir duayla sözlerini
bitirmişti.
Tayyib barışçıl çözümü ve
diyalogu, seçimleri ve sandıkları benimsedi. Müslüman
Kardeşler’i ve onların takiplerini belli bir vasıfla tanımlamadı.
“Acı ve zararlı” diyerek çözümü
niteledi ancak zararın en hafifini
dile getirdi. Rabia Meydanı katliamı yaşandığı zaman Tayyip
tutumu 3 Temmuzdaki tutumunun devamıydı. Devletin, katliamın reddedilmesini veya tarafsız
tutum alınmasını ihanet olarak
gördüğü bir zamanda o katliamı
açıkça reddetti. Devlet sınırsız
destek vermenin azına bile razı
değildi. Tayyip kendi sesiyle bir
açıklama yayınladı. Eylemcilerin
kanından dolayı üzüntülerini
dile getirdi, onlara rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi. Eylemcileri dağıtma operasyonlarını
medya organlarından öğrendiğini, yani bu işin ortağı olmadığını
ifade etti. Sadece bununla da sınırlı değil. Tayyip şiddeti reddetti, kanın dokunulmazlığından
bahsetti ve siyasi çekişmenin
taraflarını diyalog masasına çağırdı, acil ve ciddi diyalogu tek
çözüm olarak gördü ve “kapsamlı uzlaşı” çağrısı yaptı.
Sisi ile rakipleri arasındaki
çekişme büyüdü ve Sisi herkesten yüzde yüz kendisiyle birlikte
olmalarını istedi. Başka görüşleri
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ihanet olarak gördü. Devletin
tüm organlarını elinin altına aldı.
Televizyon kanalları satın aldı,
bu organları kendi adamlarına
verdi. İstediği ölçülerde bir parlamento çıkardı. Ali Cuma gibi
itaatkâr isimleri satın aldı ama
Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib’i “silah altına almakta” ve mutlak
bağlılığını sağlamakta başarısız
oldu. Tayyib muhalif olmayan
ancak silah altına alınmaya karşı
çıkan tutumunu korudu.
Şeyh Tayyib DEAŞ’ı tekfir etmeyi reddetti. Bu devletin
istediğinin ve diğer ulemanın
yaptığının aksine disiplinli,
ilmi bir tutumdu. Diğer ulema
kendilerini ve dinlerini Sisi’nin
emri altına vermeyi kabul ettiler. Tayyip ayrıca İhvân’ın Haricilerden görülmesine karşı çıktı
ve anlaşmazlığın dini değil siyasi
olduğunu açıkladı. Sisi’nin bu
çizgiyi aşmasına karşı çıktı ve
Ezher’deki işine yoğunluk verdi.
Şimdi ise Sisi’nin fetva kurumunu Ezher’den ayırmaya ve kendi
ulemasının başına geçeceği paralel dini bir oluşum kurmaya çalışan yeni kanun tasarısıyla mücadele ediyor. Bu tasarıyı Devlet
Konseyi, anayasal olmaması sebebiyle reddetti. Buna rağmen
Sisi ve adamları devleti, anayasasını ve konseyini aşıp bu tasarıyı
geçirme girişimlerinden vazgeçmedi. Olan bitenin tam açıklaması, Mısır devletini onu kaçırmak isteyenlerden kurtarma
savaşı olduğu şeklindedir. İroni
savaşa bu devletin adamlarından
bir şeyhin yani Ahmed Tayyib’in
girmesi, etrafını dini ve ulusal
tekfirci zihniyeti benimseyen ve
tekfircilerle savaştığı iddialarını
bırakmayan bir devlet kuşatmışken tekfirci olmayı reddetmesi.
(El-Arabi El-Yevm gazetesi, 25
Ağustos 2020)
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Libya Yaralarını Sarıyor: Çözüm Demokrasi
Salahaddin EL-CORŞİ
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ibya uzayan krizine barışçıl
siyasi çözüm bulmak için yeniden döndü. Bu kriz Libya’yı bir
yandan iç savaş, diğer yandan dış
müdahale gibi büyük ölçekli iki
tehlikeye soktu. Ulusal Mutabakat
Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve
Temsilciler Meclisi’nden yapılan
askeri operasyonların durdurulması yönündeki açıklama uluslararası toplum tarafından olumlu
karşılandı, Tunus ve Mısır dahil
birçok ülke destekledi.
Ateşkes ilanı Albay Muammer
Kaddafi rejimi düştüğünden bu
yana sükûnet görmeyen bu ülkede
kalıcı barış yönünde yeni ve nitelikli bir adım olarak görülmektedir. Zira yapılan seçimlere rağmen
Libyalılar arasında anlaşmazlık
çıkmıştı. Libyalılar silah kaosunu
kontrol altına alamadılar. Ülkeyi
korumak ve yeni devletin inşasına destek olmak için birleşik milli ordunun yokluğunda onlarca
silahlı grup oluştu. Bu durumu
emekli general Halife Hafter kullandı ve askeri bir güç oluşturdu.
Ülkenin birliğini hedef alarak ve
başta İslâmcılar olmak üzere siyasi
rakiplerinden kurtulmak için savaş kararı aldı. Bu noktada Müslüman Kardeşler Teşkilatı’ndan
nefret eden ve başka amaçlar da
taşıyan bölgesel ve uluslararası
çevrelerden yardım istedi. Ancak
Hafter’in başkent Trablus’a yaptığı ve hedefine neredeyse ulaşmak
üzere olduğu saldırı hiç kimsenin
beklemediği bir sürpriz senaryoya
kapı açtı.
Hızlı Türk askeri müdahalesi sahadaki haritayı değiştirdi ve
şartları Hafter’in Trablus’a saldırısı
öncesine geri götürdü. Serrac’ın
Erdoğan’la imzaladığı ve Türklere Akdeniz’in göbeğinde aktif bir
alan sağlayan stratejik anlaşma bir
yana hiç kimse Türk müdahalesinin Libya içindeki gelişmelerin

mecrasını değiştirdiğini ve herkesi
hesaplarını gözden geçirmeye ve
yeni vakıayı kabul etmeye sevk ettiğini inkar etmiyor.
Ankara Libya’daki Rus askeri
müdahalesinden çok istifade etti.
Türkiye bu müdahaleyi Hafter
ve müttefikleri üzerinde bir baskı kartı olarak kullandı. Bu da
Hafter’in, sahada aldığı net başarısızlık sonrası giriştiği askeri
maceranın başarısız olduğunu ve
cazibesini yitirdiğini anlamasını
sağladı. Ayrıca Rusya’nın Libya
topraklarına girmesi ABD’yi ve
NATO’yu endişelendirdi. Bu müdahaleyi Avrupa’nın kalbine doğrudan tehdit olarak gördüler. Bu
durum Erdoğan’ın Başkan Trump
ve bazı Avrupa başkentlerinden
aldığı desteği açıklıyor. Yine bu
durum Fransa’yı, Hafter ve müttefiklerine güçlü desteğine rağmen
Ankara karşısında aciz bıraktı.
Fransa şimdi olayları takip etmeye çalışıyor ve gelecek çözümde
bir rolü olması için çabalıyor.
Erdoğan’a güçlü Amerikan desteği
olmasaydı Erdoğan, güçlerinin bir
kısmını Libya’ya gönderme macerasına girişmezdi.
Sirte kentinde saldırıların durması zaten bekleniyordu. Şayet
tam tersi yaşanır ve Türkiye destekli UMH güçleri ilerleseydi ülke
kan gölüne döner, Hafter ağırlığını
tekrar kazanır ve birçok çevrenin
büyük desteğini alırdı. Bu yüzden
savaş silah mantığından uzakta bir
başka şekil aldı.
Şu an yapılması gereken kalıcı siyasi çözüme geçmek için
hızlanmak. Bu da gerçekçi, bağımsız ve şeffaf seçimlerle Libya
halkına gitmekle olur. Libyalılar
sözlerini söylemeliler ve siyasiler
de küçük hesapları ve dışardan
destek almayı bırakıp, silahtan
kurtulmalı, düşmanlığı bitirme
güçlerinin olduğuna inanmalılar.
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Şiddet mantığı kınanmaktadır;
daha fazla şiddete, kaosun yayılmasına ve daha fazla mal ve can
kaybına yol açmaktadır.
Bu kritik noktada farklı tutumlarıyla Tunuslular bu fırsatı kullanmalılar, zamanın gerisinde kalan
ideolojik yaklaşımlardan hareketle
bir tarafı diğerine karşı destekleyerek birbirlerini boğazlamamalılar.
Bugün istenen ateşkesin devamlılığı, Libya’yı ve Libyalıları savaştan
ve ülkeyi ve milli servetini zayi
etmekten koruyacak daimi barışa
çevirmektir.
Tunus Libya’daki barıştan karlı
çıkar, savaşın ve yıkımın sürmesinden ise zarar eder. Libya’daki
şartların Tunus’u şu an kötü vuran
ekonomik ve sosyal krizin derinleşmesine açık ve somut katkısı
vardır.
Libya barış içindeydi ve geçmiş dönemlerde Tunus ekonomik
döngüsünün üçüncü akciğeri konumundaydı. Bu akciğer işlemeyince Tunus tıkandı.
Başta Tunus’ta devletin yüksek kurumları olmak üzere farklı
oluşumlarıyla siyaset sınıfı, Libya
saflarının siyasi çözüm etrafında
birleşmesi, demokrasinin araçları
ve toplumsal uzlaşmalara dönmesi
için maksimum süratle hareket etmelidir. O vakit hem Libya kurtulur hem de Tunus’taki demokratik
geçiş tek başına mücadele edemeyeceği risklerden arındırılmış olur.
(arabi21.com, Tunuslu yazar, 23
Ağustos 2020)
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Beyrut Patlaması ve Yeni Sykes-Picot’un
İşaretleri
Habib RAŞİDİN

Y

ol geçen hanına çevrilen
Arap sahasındaki bir başka
Batı güvenlik ihlali bugün Libya kapısının sakinleşmesi sonrası
Lübnan’ın gevşek kapısından giriyor. Fransa ve İngiltere Lübnan
sahiline iki savaş gemisi gönderdi
ve şu an felaketzede Beyrut limanı
etrafında denizi neredeyse tamamen kapattılar. Adeta Türklerle
bugün askeri tırmanışa aday Libya
karakoluna ilave edilen ikinci çatışma karakolu için hızlı bir sentezi andırıyor.
Beyrut Limanı patlaması sonrası Lübnan sahillerindeki bu
Fransız-İngiliz hızlı askeri deniz
kuvvetleri varlığı Batının gizleme
lüksü olmadığı iki ihtiyacı gidermek için gerçekleşti. En belirgini
Lübnan devletine ve özellikle de
ordusuna, etrafında büyük kuşkuların duyulmaya başlandığı patlamayla ilgili ciddi soruşturma yapmaması için baskıda bulunmak.
Kanıtlar ve videolar patlamanın klasik olmayan bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Ya havadan
yere ya denizden yere füze vasıtasıyla yahut aylar önce Suriye’de
test edilen Reilly Tyler teknolojisiyle çalışan patlayıcı düzeneği ile
yapıldı.
Bu gösteri amaçlı askeri nüfuzdan önce Lübnan ve uluslararası medyanın bir kesimi Fransa
Cumhurbaşkanı’nın kısa ziyareti
ve Lübnan’ın fiili yöneticisiymiş
gibi davranması üzerinde duruyordu. Macron’un Lübnanlı yetkililere yönelik kırmızı tehditleri
aynı gün hükümetin görevden
alınmasıyla son buldu. Oysa gerçekleri araştıracak komisyonun raporunu teslim alması gerekiyordu.
İki savaş gemisini gönderme kararı Türkiye’nin limanlarından birini Lübnan’ın tasarrufuna sunma

ve Beyrut limanının yeniden inşa
edilmesi işini üstlenme yönündeki
teklifinden önce geldi.
Doğu Akdeniz havzasının gaz
zenginlikleri etrafında çekişen
uluslararası güçlerin Lübnan trajedisini bu ülkeyi, ekonomik ve
jeopolitik boyutlarıyla Akdeniz
havzasında büyüyen çatışma içine
çekmek için hayasızca kullandığı açık. Bu havza Şam’dan Cebeli
Tarık Boğazına kadar uzanıyor.
Bu güçler Ortadoğu’da Amerikan
askeri varlığının gerilemesinden
doğan boşluğu doldurmak istiyor. Bu güçlerin başını ise Amerikan varlığının “meşru mirasçısı”
Fransa-İngiliz Sykes-Picot ikilisi
ve bir asır önce dağılan Osmanlı
İmparatorluğu’nun bir kısımını
geri alma fırsatını hayal eden Türkiye çekiyor.
Bir kez daha liderlik ve vizyonunu kaybetmiş Arap dünyası
kendisinin bölgesel ve uluslararası
güçlerin kapışmasına maruz kaldığını görüyor. Bu kapışma eş zamanlı saldırılardan daha fazla bir
mücadeleye aday ve devam eden
Siyonist düşmanlığa eklenecek bir
kapışma. Batı halk devrimleri projelerine gebe siyasi ve beşeri coğrafyası istikrarsız Arap dünyasıyla
çekişmeyi idare etme noktasında
İsrail’e güvenmiyor artık. Bu halk
devrimlerini Batı öncü saldırılarla
bitirdi ve bugün Batılı güçler askeri rejimlerin dönüşünü kolaylaştırmaya, Irak, Lübnan, Yemen
ve Sudan’da demokrasi ithal etme
dosyasını kapatmaya çalışıyor. Bu
Arap Baharı yakında Tunus’ta da
düşmeye aday.
Lübnan’da bugün Irak, Suriye
ve Yemen’de benzerlerinin önüne
geçmek için mezhepçi demokratik deneyimden hızlıca kurtulmak
gerekli. Batı, İran’ın bu durumdan
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Siyonist ortaklarından daha fazla istifade ettiğini görüyor. Ayrıca
Türkler de ve İhvân da Arap Baharı devrimlerinden gerek Mısır
gerekse de Libya, Tunus ve hatta
Fas’ta Batı destekli laiklerden daha
fazla istifade ettiler. Cezayir’deki
versiyonu vatansever güçleriyle
devletin askeri, güvenlik ve siyasi
kurumlarına bağlı kaldılar. Mısır
ve Sudan’da yaşandığı gibi askerin
iktidara gelme tehlikesinden kurtulmakta başarılı oldular.
Batı, Libya’da iktidarı Hafter’e
teslim etmeye bel bağladığı gibi
Beyrut limanı patlaması trajedisi
Batıya hükümeti kolay düşürme
fırsatı verdi. Bu hükümeti bir yıldır devam eden halk gösterileri
düşürmedi. Bununla birlikte mezhepçi demokrasi deneyimi düşürüp iktidar Lübnan askerine verilecek. Böylelikle bir taşla çok fazla
kuş vurulmuş olacak. Lübnan yeniden Batının maskeli vesayet rejimi altına konulacak, Hizbullah ve
İran Lübnan siyaset sahnesinden
çıkarılacak, Rusların sahası Suriye
ile irtibat koparılacak, güney cephesinin Siyonist oluşumun güvenliği için en tehlikeli cephe olarak
görüldüğü ülkeye hakim olma fırsatı verilecek. Lübnan Akdeniz’in
güney sahilinde Arap yarımadası
yönünde ikinci yumuşak kanadını
oluşturuyor. Onu batı havzasında
çekişen güçlerin bel bağladığı asi
Libya sahnesi karşılıyor. Bu sahne sahilde ve Afrika’nın kalbinde
güçle müdahaleye açık. (Cezayir
gazetesi Şurûk, 15 Ağustos 2020)
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Korona Günlerinde Ölüm ve Toplumsal Hafıza
İlişkisini Yeniden Düşünmek
Toplumsal hayatı etkileyen pek çok olay gibi toplu ölümlerin de bir şekilde
hafızalarda iz bıraktığını, bireylerin hatırlatıcı unsurlar ve ritüeller sayesinde
bu ölümleri unutturmama eğiliminde olduğunu tüm bunlar kapsamında
da ölüm ve hafızanın bir şekilde bir arada bulunup bir arada ele alınması
gerektiği sonucuna varılabilir. Ancak böylelikle toplumsal hayatta gerçekleşen
ve hemen herkesi ilgilendiren ölümler anlamlı bir şekilde ele alınabilir.

Türkan PAPUŞCUOĞLU
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aklaşık birkaç ay
önce tehlikeleri ve
belirsizlikleriyle tanıdığımız koronavirüs tüm
dünyayı etkisi altına almıştır. İlk başlarda salgından etkilenen ülkeleri uzaktan izlemekle
geçirdiğimiz
günlerin
aksine bugün biz de bir
salgın ülkesi ve bizatihi
salgını yaşayan insanlar olarak süreci deneyimler
olduk. Koronavirüsle birlikte süregelen toplumsal
düzenlerin yıkıldığı, yerlerini yenilerine bıraktığı açıktır. Sağlıktan ekonomiye, yeme-içmeden
eğlenceye pek çok alanda alışageldiğimiz günleri
geride bırakarak izolasyon günlerinde evlerimize kapandık. Her gününü öyle ya da böyle bir
şekilde geçirmeye çalıştığımız izolasyon günlerinden aklımızda kalacak olanlar sadece sıkıcı
ve boş zamanlar mıdır? Ya da bu günler sadece
sosyalleşme ortamlarına özlemlerimiz olarak mı
hatırlanacaktır? Bu sorular her birimiz için her ne
kadar önem taşısa da salgının getirdikleri sadece
bunlarla sınırlı değildir. Aslında bu süreç salgınla beraber gün geçtikçe kanıksar hâle geldiğimiz
ölümü ve onu içinde bulunduğu toplumsallık ve
bu toplumsallığın hafızası bağlamında düşünmeyi mümkün kılmıştır. Yani salgın, ölümü bizlere
hatırlatarak ölümün ne kadar yakın olduğunu bir
kez daha gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda

yaşanan toplu ölümlerin
toplumsal hafızalardaki
ne gibi öncelleri olduğu ve bir yandan da bu
ölümlerin
hafızalarda
nasıl bir yer edinip geleceğe nasıl aktarılacağı
konusu ele alınmaya değer görülmüştür.

Toplumsallık Bağlamında
Ölüme Bakış
Modern hayatın koşuşturmacası içinde unutulan ya da unutulmaya çalışılan ölüm, tüm dünyayı
etkisi altına alan bir virüsle gündemin merkezine
yerleşmiştir. Televizyonlarda, internet sitelerinde
her an ve her dakika koronavirüs ve dolayısıyla
ölüm konuşulmakta ve buna bir çare aranmaktadır. Çünkü gerçekleşen ölümlerin binlerle ifade
edildiği ve gün geçtikçe arttığı aşikârdır. Hatta
geçen her günle beraber ölen insanların birer istatistiki veri hâline geldiğini söylemek de pek yanlış olmayacaktır. Hâl böyle olunca yaşanan toplu
ölümler insanlar üzerinde gerek bireysel gerekse
de toplumsal etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu yönüyle ölümün insanlar tarafından nasıl algılandığı ve ne ifade ettiği sorunu tartışmaya açılabilir.
İster modern toplumda ister geleneksel toplumda olsun, farklı anlamlandırmalara rağmen ortak
olan nokta ölümün kaçınılmaz bir son olduğu ve
bununla ilişkili olarak korkutuculuğudur (Sağır,
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2017, s. 15). Başka bir ifadeyle koronavirüsle birlikte ölümün her an kapıda olduğu farkındalığının yaşanmaya başladığı söylenebilir. Ölüm her
an gelebilirdi bu yeni bir gerçek değildi. Fakat bu
gerçeğin göz ardı edilmesi ya da görmezden gelinmesi durumunun artık söz konusu olamayacağı
ifade edilebilir. Diğer taraftan bu süreçte ölümün
var olan korkutuculuğuna bir de virüs kaygısı eklenmektedir. Bununla kastedilen virüsle beraber
gelen belirsizliğin ve her an yaşanan kaygının ortaya çıkmasıdır. Etrafımızın âdeta görünmez bir
düşmanla çevrilmesi sürekli bir tedirginliği beraberinde getirmiştir. Çünkü söz konusu virüs hem
bireyi hem toplumu ilgilendirdiği gibi küresel bir
hâle gelerek tüm dünyayı da etkisi altına almıştır.
Bu yönüyle ise hemen her yerde aynı kayıpların
yaşanması ve korunaklı olarak kabul edebileceğimiz bir bölgenin kalmaması da korkuları en üst
düzeye çıkarmıştır. Böylelikle hemen herkes virüse kapılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.
Beck’e göre tehlike toplumun önemli bir yönü
onun tehlikelerinin mekânsal, zamansal ve toplumsal bakımında belli bir yere kısıtlanmış olmamasıdır. Bugünün tehlikeleri bütün ülkeleri
ve bütün toplumsal sınıfları etkilemektedir; bu
tehlikelerin sadece kişisel değil, küresel sonuçları
vardır. Üretilmiş tehlikelerin birçoğu, örneğin terörizm ya da çevre kirliliği, ulusal sınırların ötesine geçmektedir (Giddens, 2012, s. 157).
Beck’in ifade ettiği gibi terörizm ya da çevre
kirliliği tehlikelerinin ülke sınırlarını aşıp küresel
hâle gelmesi gibi salgın da küresel bir tehlike olarak yorumlanabilir. Çünkü söz konusu olan Çin’de
ortaya çıkan bir virüsün şu an tüm dünyaya ölümü yaymasıdır. Diğer bir deyişle virüs hemen her
yerde bulaşabilecek bir tehdidi içermekte ve bu
durum kaygının temelini oluşturmaktadır. Bu da
aslında ölümü toplumsal ve küresel ölçekte ele almak gerektiğinin kanıtı olarak okunabilmektedir.
Diğer taraftan salgınlarla gelen ölümler söz konusu olduğunda dünyanın karşılaştığı ilk olayın
bu olmadığını da söylemek gerekir. Avrupa’nın
yaşadığı en önemli salgınlardan biri de hiç kuşkusuz kara ölüm olarak bilinen vebadır. Avrupa’yı
Kara Ölüm(veba) sardığında, milyonlarca insanın
gündelik hayatı sekteye uğramıştı. Ölümün bu
kadar korku salabileceği ihtimali, daha önceleri
hiç akıldan geçmiyordu (Sağır, 2017, s.85). Fakat yine de yaşanan olaylar ölümü de kayıpları
da hayatın bir gerçeği hâline getirmiştir. Şöyle ki

vebayla birlikte sadece 14. yüzyılda 200 milyona
yakın insanın öldüğü tahmin edilmektedir (http://
news.bbc.co.uk/2/hi/health/1576875.stm). Tahmin edilen rakamlar bile durumun ciddiyetini anlatmak için yeterli görünmektedir. Böylesi bir durumun da korku ve kaygıyı beraberinde getirmesi
şaşırtıcı olmamaktadır. Ayrıca bu durum Albert
Camus’nün şu sözlerini de akla getirmektedir: …
bir vebalı olmak çok yorucudur. Vebalı olmamayı istemekse daha da yorucudur. İşte bu nedenle
herkes yorgun gibi duruyor, çünkü bugün herkes
biraz vebalı (Camus, 2018, 250). Camus’nün veba
için söylediği bu sözleri koronavirüslü günlere
uyarlayacak olursak bugün herkesin biraz koronavirüslü olduğunu söyleyebiliriz. Buradan anlaşılan ise koronavirüslü olmayanların bile bu durumdan derinden etkilendiği ve ondan kaçmanın
da işe yaramadığıdır. Ya da belki de asıl olan, kişinin koronavirüse yakalanmaması değil de virüsün
tamamen yok edilmesidir. Çünkü virüs fiziksel
olarak olmasa da herkesin zihninde yer edinmiş
demektir.
Bu süreç virüsü ve korkutuculuğunu zihinlere kazımasının yanı sıra çeşitli acı gerçeklerin yaşanmasına da sebep olmuştur. Şöyle ki ülkemizde
virüsün görüldüğü ilk günden bu yana yaşanan
can kayıplarının sayısında gündelik düşüşler yaşamasına rağmen toplam sayı her geçen gün artmaktadır (bkz. https://news.google.com/covid19/
map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr&mid=%2F
m%2F01znc_). Bu durum ise insanların virüs ve
ölüm ikileminde yaşadıkları bir açmazı gündeme
getirmiştir. Yani insanlar sahip oldukları kolektif
duygularıyla hareket ederek ölümleri ve cenaze törenlerini toplumsal olarak karşılama eğilimi
gösterirken bir yandan da virüs tehlikesiyle engellenmektedir. Böylesi bir durum insanları bir anlamda bir çıkmaza sürüklemekte ve zor bir seçim
yapmaya itmektedir. BBC News Türkçe’nin yaptığı bir habere göre bu süreçte gerçekleşen ölümler
için yapılan cenaze törenlerine katılımın 5-10 kişiye kadar düştüğünü, Covid-19 öncesi safları sıklaştıralım sözünün yerini safları seyrekleştirelim’e
bıraktığı belirtilmiştir (https://www.youtube.com/
watch?v=ngWBT-Sdosk). Bu açıdan insanların
virüsün etkisinden uzak kalmaya çalıştıkları ve
buna yönelik tedbirler aldıkları görülmektedir.
Fakat diğer taraftan insanların ölümü toplumsal
bir şekilde karşılama istekleri doğrultusunda virüse aldırmadan cenaze törenlerine katıldıkları
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da görülmüştür. Pek çok ilde cenaze törenlerine
katılımla bulaşan virüs vakaları da bu durumu kanıtlar niteliktedir (bkz. https://www.hurriyet.com.
tr/gundem/cenaze-namazina-katilan-45-kisinincorona-virusu-testi-pozitif-cikti-41506127
,
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/
manisada-cenaze-toreni-sonrasi-139-kisiye-evkarantinasi-5907831/). Örneklerden anlaşıldığı
gibi öyle ya da böyle virüs; ölüm ekseninde ele
alındığında sadece bireyi ilgilendiren bir durum
olmaktan çıkmakta ve toplumsallıkla hemhâl olmaktadır. Bu açıdan ölüm toplumların hafızalarını
şekillendiren bir faktör olarak karşımıza çıkmakta
ve aslında ölüm ve hafıza meselesi toplumsal bir
boyutta keşfedilmeye/değerlendirilmeye açık bir
alan olarak anlaşılmaktadır. Meselenin sosyolojik
perspektif için güncel ve henüz çok çalışılmamış
bir alana işaret ediyor olması da çalışmanın önemini ortaya koyarken ölümü toplumsal hafızayla
ilişkilendirmenin nedenini de açıklamaktadır. Bu
izahın ardından ölüm ve toplumsal hafıza ilişkisinin nasıl anlaşılır olabileceğine ilişkin değerlendirmelere geçmek uygun görülmektedir.
22

Toplumsal Hafıza Bağlamında Ölüme Bakış
Virüsün ve ölümün bu kadar gündemde olması dolayısıyla toplumların bugününe geçmişini
ve geleceğini dâhil eden toplumsal hafızalar da
dikkat çekmektedir. Yani toplumlar geçmişlerinde tecrübe ettikleri süreçleri kendi hafızalarında
saklayarak bugünlerine ışık tutarlar. Bu yönüyle
toplumların yaşadıkları önemli olaylar bir köşede
unutulmak yerine bireylerin toplumsal hafızalarında saklanır ve hatta gelecek kuşaklara aktarılarak unutulmaması için de çaba gösterilir. Aslında
bu durum hafızanın da kaçınılmaz bir şekilde diğerlerine bağlı olduğuna işaret etmektedir.
Yaşam, bir biçimde hafızayla içselleştirilir: Hafıza, ailenin sınırlarına hapsedilir. Buna karşın, dış
dünya tarafından yapılan çağrıyı aldıktan sonra
kendimizi terk ederiz ve böylece hafıza dışarıya
yayılır: O andan itibaren yaşamımız ilişkilerimizdir ve tarihimiz de bu ilişkilerin tarihidir; davranışlarımız ve avuntularımız başkalarınınkinden
ayrılamaz (Halbwachs, 2016, s. 223).
Halbwachs’ın ifade ettiği gibi birey her ne kadar hafızasını ailesine borçlu olsa da diğerleriyle
ilişkiye geçtiği andan itibaren hafızası artık diğerlerine bağlanmaktadır. Yani hafıza sosyal bir

yapıya sahiptir ve bu sosyalliği içerisinde bir anlam bulmaktadır. Çalışma bağlamında ölümün de
toplumların hafızalarında kolektif bir yer edindiği
düşünülmektedir. Şöyle ki toplumlar sadece yaşanan iyi ya da olumlu olayları hafızalarında tutmazlar. Hatta ekseriyetle olumsuz olarak nitelendirilebilecek durumlar hafızalara kazınır. Toplumlarda
yaşanan toplu ölümler de bu durumlardan biri
olarak ele alınabilir. Bu konuda soykırımlardan
darbelere, terör saldırılardan göçmen ölümlerine kadar pek çok örnek verilebilir. Örneklerin
her biriyse toplumsal hafızaları derinden sarsıcı etkilere sahip olmakla birlikte aynı zaman da
unutulmayacak örnekler olması bakımından da
dikkat çekicidir. Bu açıdan birkaç örnekle toplu
ölümler ve toplumsal hafızalardaki izleri üzerinde
durulabilir.
İlk olarak tarihte derin izler bırakan Yahudi
ve Bosna soykırımları üzerinde durulabilir. Her
iki soykırım için de Avrupa’nın gördüğü en büyük kayıpları ortaya çıkaran ve üzerlerinden ne
kadar zaman geçse de unutulmayan olaylar olduğu söylenebilir. Gerek Yahudi soykırımı gerekse de Bosna soykırımı binlerce insanın ölümüyle
sonuçlanmıştır. Bu açıdan yaşanan kayıpların da
tarihin utanç sayfalarına geçtiğini söylemek yerinde olacaktır. Burada söz konusu olan toplumların
yaşanan bu acı olayları unutturmama çabalarıdır.
Yani ortada toplumsal hafızalara kazınan ve unutulmaması gerekenler vardır ve her iki topluluk
da bunun için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bu
noktada toplumların hatırlamalarına ilişkin Jan
Assmann canlı tanıklıkları içeren iletişimsel bellekten bahsetmiştir. Buna göre iletişimsel bellek
yakın geçmişle ilişkili olup bir kuşağın şahitliklerini içermektedir. Yani burada bireyler olayları
birebir yaşamış ve deneyimlemiş kişilerdir. Bu
itibarla sözlü iletişim yoluyla yaşanılan ve hafızalara kazınan olayları bir sonraki nesle aktararak
hatırlanmasına yardım ederler (Assmann, 2018, s.
56-64). Onun bu açılımıyla birlikte toplumların
geçmişlerine sahip çıkmak adına kendi hafızlarına
başvurdukları görülmektedir. Böylece bir toplum
kendi geçmişini hafızalarda saklayarak ve nesiller
boyunca hatırlamaya devam ederek hem kendisine yapılanları unutmamakta hem de geçmişinden
ders almaktadır. Bu noktada aslında toplumsal hafızanın önemini açığa çıkarmaktadır. Eğer hatırlama olmazsa kaybedilen binlerce insanın ve asıl
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olarak da toplumların hafızalardan silinebileceğini söylenebilir.
…ölüler geçmişte kaldıkları ölçüde isimlerinin
unutulmaya yüz tutmasının sebebi, zamanın onları bizden ayıran maddi ölçüsünün uzaması değil,
bu kişilerin içinde yaşadığı ve isimlendirilmeye ihtiyaç duydukları gruptan geriye hiçbir şey kalmamasıdır. Yalnızca anısı her zaman canlı olan ataların
isimleri aktarılır ve akılda tutulur, çünkü hayatta
kalanlar onları bir referans noktası hâline getirmiştir ve en azından kurgusal olarak bu insanlarla
ilişki içinde kalırlar. Diğerlerine gelince, anonim
bir yığına karışırlar (Halbwachs, 2016, s. 213).
Pasajdan da anlaşılabileceği gibi geçmişte
kalmak zamansal bir durumu ifade etmemektedir. Geçmişte kalmak anılmamakla, hafızalardan
silinmekle ilişkilidir ve ancak o hafızalara sahip
olan toplumların yok olmasıyla olabilecek bir
şeydir. Söz konusu soykırımları yaşayan insanların bir grubunun bile yaşamaya devam etmesi
soykırımın da soykırımın sebep olduğu ölümlerin
de hafızalardaki izlerinin korunabileceğine işaret
etmektedir.
Soykırımlar kadar uç örneklere işaret etmese
de terör saldırıları da pek çok insanın ölümüne
yol açabilmektedir. Bu yönüyle de söz konusu
olan toplu ölümlerin bir başka örneği olarak ele
alınabilir. Gerek askeri çatışmalarla gerekse de
sivillerin hedef alınmasıyla yaşanan durumlarda
kayıpların yaşandığı açıktır. Toplumlar bu kayıpları da hafızalarında taşımakta ve onların anısını
yaşatmaktadır. Ölüm yıl dönümlerinde kayıpların
yaşandığı yerlerde toplanılması ve kayıpların anılması, mezarlıkların ziyaret edilmesi gibi ritüellerle
anma ve hatırlama noktasında bir çaba gösterildiği görülür. Bireyler bu şekilde acılarını kolektif bir
grupla paylaşırken bir yandan da ölümü hayatlarının bir parçası olarak hafızalarında taşımaya
devam etmektedirler. Bu açıdan böylesi ritüellerin
toplumsal hafızanın korunması noktasında önemli işlevsel araçlar olduğu söylenebilir.

Sonuç Yerine
Örneklerden de anlaşılacağı gibi ölüm aslında bir şekilde toplumsal hayata dâhil olmakta ve
kendisini hatırlatmaktadır. Bugün de söz konusu
olan, ölümün bir virüsle birlikte yeniden gündemi etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkmasıdır.
Buradan ölümün aslında şekil değiştirse de yani

nasıl geldiği noktasında farklılıklar olsa da bir
şekilde her zaman için var olduğu sonucu çıkarılabilir. İçinde bulunduğumuz günlerde de durumun ciddiyeti belki tam olarak anlaşılmasa da
bundan birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda koronavirüs yüzünden yaşanan toplu ölümler
de toplumsal hayatın bir gerçeği olarak karşımıza
çıkacaktır. Toplum yaşanan tüm diğer gerçekler
gibi koronavirüsü de ortaya çıkardığı ölümleri de
hatırlayacaktır. …savaşların, kitlesel ölümlerin,
sürgünlerin, göçlerin, tarihin hiçbir döneminde
olmadığı kadar yaşandığı bir çağda insan olmak,
insanca yaşamak ve hafızamıza tutunmak zorundayız (Karaarslan, 2019, s. 194). Onun ifadelerinden de anlaşıldığı gibi hafızanın ve hatırlamanın
küresel ölçekli bir salgın durumu yaşandığı da göz
önüne alınırsa ölümün kaçınılmazlığı gibi kaçınılmaz olacağı ifade edilebilir. Velhasıl ölüm gerçeğiyle yüzleşmek her ne kadar zor olsa da ölümün
aynı zamanda insan olmanın da bir gerçeği olduğu fikri sabit kalmaktadır.
Özetle toplumsal hayatı etkileyen pek çok olay
gibi toplu ölümlerin de bir şekilde hafızalarda iz
bıraktığını, bireylerin hatırlatıcı unsurlar ve ritüeller sayesinde bu ölümleri unutturmama eğiliminde olduğunu tüm bunlar kapsamında da ölüm ve
hafızanın bir şekilde bir arada bulunup bir arada
ele alınması gerektiği sonucuna varılabilir. Ancak
böylelikle toplumsal hayatta gerçekleşen ve hemen herkesi ilgilendiren ölümler anlamlı bir şekilde ele alınabilir. Bu açıdan toplumsal hafızanın
önemi vurgulanırken aynı zamanda ölümlerle de
yüzleşmenin kolektif bir şekilde gerçekleştirildiği
söylenebilir.
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Kamu Kurumu Niteliğindeki Baroda
Birden Fazla Baro Kuruluşu
Avukatlık Kanunu’nda yapılan bu düzenleme ile mesleki örgütlenme hürriyeti
önündeki sınırlar kaldırılmış ve üye sayısı beş bin üzerinde olan barolarda
iki bin üyenin bir araya gelerek belli kriterleri sağlayan avukatlara aynı ilde
birden çok baro kurabilme imkânı getirilmiştir. İstanbul Barosu’nda yıllardır
gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği
temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro mesleki
örgütlenme hürriyeti ile iç içe olan tercih etme veya etmeme hürriyetini getirmiştir.

Necati CEYLAN

H
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ukukun egemenliğine, saygı
esasına dayalı olarak kurulmuş
bulunan bir toplumda avukat
özel bir role sahip bulunmaktadır. Avukatın görevi, yasaların
izin verdiği sınırlar içinde verilen
talimatları yerine getirmekle başlayıp sona ermemektedir. Bir avukat, kendisine hak ve hürriyetlerinin savunulması ve sağlanması
görevini verenlerin çıkarlarına ve
adaletin sağlanmasına da hizmet
etmek zorundadır. Keza avukatın
görevi sadece müvekkilinin davasını takip etmek olmayıp aynı zamanda müvekkiline danışmanlık hizmeti vermektir. Bir toplumda
avukatın mesleki faaliyetine saygı göstermek o toplumda hukukun egemenliğinin varlığı için zorunlu
bir şarttır. (CCBE Avrupa Avukatları için Meslek
Kuralları Madde 1.1) Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü (Charter Of Core
Prıncıples Of The European Legal Profesıon) (Bu
ilkeler 25.11.2006 Tarihli CCBE Genel Kurulunda
kabul edilmiştir)
Meslek kuruluşları, temel olarak, belli bir mesleği icra edenlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak
ve ortak çıkarlarını korumaya yönelik etkinlikleri
gerçekleştirmek üzere kurulan ve çeşitli işlevleri
bulunan organizasyonlardır. Bu örgütlenmeler esas
olarak kendiliğinden, gönüllü, devletten bağımsız
ve işlev odaklı bir nitelik gösterir. Fakat bazı toplumlarda belli meslekleri icra edenleri veya belli
mesleki faaliyetleri kontrol altında tutmak, siyasi,
ekonomik ve sosyal bazı amaçlarla toplumsal yararları korumak bakımından devlet güdümündeki

mesleki örgütlenmelere de rastlanır. İki durumda da, meslek mensuplarının grup çıkarları ile genel
toplumsal yararların dengeli bir
şekilde korunması arayışı söz konusudur.(Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Araştırma
ve İnceleme Raporu, sayfa 13)

Kısa Bir Tarihçe ve Mevcut Durum
Türkiye’de savunma mesleğini
düzenleyen ilk yazılı metin ise, 16
Zilhicce 1292 (13 Ocak 1876) tarihli “Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında
Nizamname”dir. (1. Tertip Düstur, cilt 3, s.198) Bu
nizamnamenin 30. maddesi, dava vekillerinin işlerine bakmak ve Adliye Nezaretiyle bağlılığını sağlamak üzere bugünkü anlamda Baro sayılabilecek bir
Cemiyeti Daime kurulmasını öngörmekteydi.
1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul dava vekilleri (avukatlar) üyelerini bir
deftere kaydederek, ilk kez ‘Baro Levhası’nı oluşturmuşlardır. (İstanbul Barosu Tarihçesi)
1961 Anayasası ile meslek kuruluşlarının bugünkü statüsü başlamış oldu. Meslek kuruluşları
1982 Anayasasının 135. maddesinde kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşu statüsünde düzenlemesiyle meslek odaları vesayet altında alınmıştır.
Anayasanın ve avukatlık kanunun düzenlenmesi
demokratik sisteme, serbest meslek mensubunun
örgütlenme hürriyetine, sivil topluma ve serbest
meslek oluşumuna aykırı bir yapılanmadır. Bir meslek kuruluşuna üye olmak bir hak olduğu kadar,
üye olunan bir meslek kuruluşundan çıkmakta bir
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haktır. Avukatların barolara üye olmaya mecbur
tutulması örgütlenme hürriyetinin ihlalidir. Örgütlenme konusundaki baroların yapısı, demokratikleşme, hürriyet ve mesleki bakımından sınırlama ve
kısıtlamayı getirmektedir.
Kamu kurumu niteliğindeki avukatların meslek
kuruluşu olan baroların bu yapılanması ve işleyiş
tarzı birçok problemler doğurmaktadır. Barolar,
Anayasa ve Avukatlık Kanunu’nda belirlenen kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunarak mesleğe
katkıdan ziyade zarar vermektedir. Baro yönetimlerinin karar alma mekanizmalarında demokratiklik,
katılımcılık, çoğulculuk ve şeffaflık ilkelerine aykırı
bir şekilde teşekkül etmektedir. Siyasi ve ideolojik
bir bakış açısıyla faaliyetlerini yürütmeleri hâlinde
baroları sadece muhalefet partilerinin sözcüleri
hâline gelmesini sebep olmaktadır.
Baroların yönetim biçimlerinin oluşumu “tekel”
oluşumuna elveren, çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışından uzak anti-demokratik bir yönetim
söz konusu olmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 127 bin 691 avukat bulunmaktadır.
İstanbul Barosunun 46 bin 052, Ankara Barosunun
17 bin 598 ve İzmir Barosunun 9 bin 612 avukat
üyesi bulunmaktadır. Türkiye’deki avukatların 73
bin 262 (% 57’si) üç büyükşehir barosunda bulunmaktadır. Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul
barosunun yüzde on sekizlik çoğunluklarla yönetiliyor oluşu, kalan yüzde seksen ikilik kesimin yönetimde ve hatta denetim ve disiplinde dahi en ufak
söz hakkı olmaması; Türkiye’de kurulu 80 barodan
yalnızca üç adedinin belirlediği delegelerin nicelik itibariyle kalan 77 baronun delegelerini ekarte
ederek Türkiye Barolar Birliği’nin de yönetiminde
söz sahibi oluyor oluşu ve bunlar gibi pek çok örnek, Türkiye’de mevcut yapının demokratik hukuk
devletinin gereklerini yerine getirmeyerek temsilde
eşitliği sağlamadığını ve avukatların çözüm bulma
gücünün kısıtladığını gözler önüne sermektedir.
Dünya örnekliği bakımından da çeşitli baro
teşkilatlanması örnekleri görülmektedir. İngiltere,
ABD, Mısır örneklerinde Türkiye ve kıta Avrupa’sından farklı yöntemlerle baroların oluşturulduğu ve
faaliyette bulunduğu bilinmektedir. İhtiyaçlara cevap vermeyen, baroların çok geri kalmış yönetim ve
anti-demokratik yapısının değiştirilmesi gerekmekte idi.
Avrupa
Barolar
ve
Hukuk
Birlikleri
Konseyi(CCBE)’nin avukatlık mesleğinin icrası ile
ilgili ortak menfaatlerin korunması, hukukun gelişmesi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili uygulamalar
bakımından, adaletin yönetimi ve özellikle hukuk
alanındaki müşahhas gelişmeler bağlamında, gerek

tam (Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre Konfederasyonu), gerek ortak (yedek),
gerekse gözlemci üye statüsünde bulunan üye baroları, hukuk alanındaki müşahhas gelişmeler bağlamında; Avrupa’da ve uluslararası düzeyde temsil
etmektir. (CCBE Tüzüğü Madde III 1.a).

Avukatlık Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
Avukatların baro yönetiminde etkinliklerinin
olmadığı ve çözüm bulma gücünün kısıtlandığı
bir sistem neticesinde henüz kendi haklarını dahi
serbestçe savunamayan avukatlardan efektif bir biçimde mesleklerini icra etmeleri beklenemez. Bu sebeple, dünyada birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi,
Türkiye’de de 11 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde 31186 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Yasa ile
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılan bu düzenleme ile mesleki örgütlenme hürriyeti önündeki sınırlar kaldırılmış ve üye sayısı beş bin üzerinde olan barolarda iki bin üyenin bir araya gelerek
belli kriterleri sağlayan avukatlara aynı ilde birden
çok baro kurabilme imkânı getirilmiştir. İstanbul
Barosu’nda yıllardır gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği
temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro mesleki örgütlenme hürriyeti
ile iç içe olan tercih etme veya etmeme hürriyetini
getirmiştir.
Bu değişiklik ile baroların tekelci yapısı kırılmıştır. Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini,
ahlâkını, saygınlığını, hukukun egemenliğini, insan
haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak
ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla baro kurulması rekabeti gelişmeyi ve verimi artıracaktır.
Mesleki dayanışmayı ve mesleki standartları
yükseltecek, sivil toplumun inançlarına, kültürüne,
değerlerine, demokratik esaslara ve serbest meslek
sistemine uygun olarak mesleki kuruluş ve üyelik
bakımından serbestlik ve gönüllülük ilkelerine dayanan, kuruluş, işleyiş ve faaliyetler bakımından da
devletten bağımsız kamu kurumu niteliğinde barolar kurula bilenecektir. Bu amaçla kurulan barolar
hem mesleki ve hem de ülkemiz yönünden büyük
bir kazanç olacaktır.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEKİ
ŞİDDETİN FELSEFİ ARKA PLANI
İstanbul Sözleşmesi’ni dayanak edinerek bu milletin inanç sistemine,
ahlak sistemine, değer sistemine doğrudan ya da dolaylı yapılan
saldırılar ile bu milletin inançlarına, dinine bağlı her bir bireyine
sözel ve psikolojik şiddet uygulanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin bu
yapısı ısrarla tartışmaya açılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi bu gerçeğin
görülmemesi için kadına şiddeti paratoner olarak kullanmaktadır.

Burhanettin CAN

G
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erek İstanbul Sözleşmesi ve gerekse İstanbul
Sözleşmesi’ni referans alarak hazırlanan 6284 sayılı
Yasa ve Uygulama Yönetmeliği okunduğu zaman,
kullanılan kavramlardan ve
cümlelerden dolayı insan
gayri iradi olarak kendini
bir savaş ortamı içerisinde
hissetmektedir. 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284
sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğine göre aile
ortamı sanki bir savaş ortamıdır.
2011 İstanbul Sözleşmesi’nin pek çok maddesinde şiddet kavramı bir şekilde geçmektedir:
“Tüm Aile İçi Şiddet Mağdurları”, “Kadına
Karşı Şiddet”, “Aile İçi Şiddet”, “Kadınlara Karşı Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet”, “Psikolojik Şiddet”, “Fiziksel Şiddet”, “Cinsel Şiddet”,
“Cinsel Taciz”, “Taciz Amaçlı Takip”, “Irza Geçme de Dâhil Olmak Üzere Cinsel Şiddet Eylemleri”, “Zorla Yapılan Evlilikler”, “Kadın Sünneti”,
“Kürtaja ve Kısırlaştırmaya Zorlama”, “Ex Parte
(Nizasız) ve Ex Officio (Re’sen) Yargılama”, “Toplumsal Cinsiyet Ayırımcılığı”, “Toplumsal Cinsiyet Konusunda Hassasiyet Gerektiren Politikalar”,
“Rıza Olmaksızın”.

Benzer durum, 6284
sayılı Yasa ve Uygulama
Yönetmeliğinde de vardır:
“Şiddet”, “Ev İçi Şiddet/
Aile İçi Şiddet”, “Kadına
Yönelik Şiddet”, “Şiddet
Mağduru”, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”, “Şiddet Uygulayan”,
“Tedbir Kararı”, “Rıza Olmaksızın”, “Gecikmesinde
Sakınca Bulunan Hâl”, “Önleyici Tedbir Kararı”,
“Tedbir Kararı”, “Geçici Koruma”, “Hayati Tehlike, “Korunan Kişi”, “Fiziksel, Cinsel, Psikolojik,
Sözlü veya Ekonomik Her Türlü Tutum ve Davranış”, “Fiziksel, Duygusal, Cinsel, Ekonomik veya
Sözlü İstismara veya Şiddete Uğrayanların”, “Korunan Kişinin Talebi”.
Gerek 2011 İstanbul Sözleşmesi ve gerekse
6284 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde yukarıdaki kavramların da içerisinde yer aldığı, okuyanı şartlandıran ve yönlendiren bir psikolojik
harekâtın süzgecinden geçmiş olduğu anlaşılan
özel hüküm cümleleri yer almaktadır:
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin
toplumsal cinsiyete dayandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “Toplumsal cinsiyet temelli
bir şiddet eylemi anlayışıyla…” , “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurları”, “Kadın
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Kadına yöneltilen her şiddet, niçin toplumsal
olduğu için yöneltilen şiddet”, “Kadınların daha
aşağı düzeyde olduğu düşüncesi”, “Kadınların ve
cinsiyet merkezli olmaktadır?
erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine
Yapılan tanımlar ile saha çalışmalarındaki buldayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve
gular ne oranda örtüşmektedir.
diğer uygulamaların kökünün kazınması”, “TopTanımlamalarla örtüşmeyen veriler, topluma
lumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsive devlet erkânına sunulmakta mı yoksa sümen
yet rolleri”, “Kadınların ve erkeklerin sosyal ve
altı mı edilmektedir?
kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesi”,
Türkiye’de genelde şiddet, özelde kadına şid“Kültür, töre, din, gelenek veya sözde ‘namus’
det ile ilgili yapılan araştırmalarda, önceden yagibi kavramlar”, “Kadınlara karşı şiddetin ve
pılan bir öngörüyü ispatlamak için tarafgir, istiaile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir
kametli sorularla şartlandırma ve yönlendirme
anlayışa dayalı olması”,
yapılmış mıdır? Yapılıyorsa neden?1
“Birlikte yaşayan bireyler arasında”, “Sözde
Bu yazı serisinde, şiddet kavramının kapsam
‘namus’ adına işlenen suçlar”, “Kadın” terimi,
alanı (semantik alanı), şiddet türleri, şiddet para18 yaşından küçük kızları da
metreleri ve toplumsal cinsikapsayacaktır.”, “Kadınlara
yete dayalı şiddet konusu ele
karşı ayrımcılık yapan yasa
alınıp değerlendirilecektir.
İstanbul Sözleşmesi, ya
ve uygulamalar”, “KadınlaBurada, genel olarak
kadına şiddete taraftarsın
rın güçlendirilmesine ilişkin
şiddet kavramının kappolitikalar”, “Uluslararası
ya da kadına şiddete
sam alanı ve 2011 İstanbul
standartların yerleştirilmekarşısın, ya mevcut hukuk
Sözleşmesi’nin üzerine otursini sağlamak”.
sistemine taraftarsın ya
tulduğu şiddet kavramının
“Rızası olmaksızın…”,
da karşısın, ya feodal
felsefi temelleri ele alınıp
“Arabuluculuk ve uzlaştıryapıyı savunuyorsun ya
değerlendirilecektir.
ma da dâhil olmak üzere,
da karşısındasın, ya kadın
zorunlu anlaşmazlık giderÖnemli Bir Hatırlatma!
köle olsun ya da olmasın
me alternatif süreçlerini yadiyorsun, ya sözleşmeyi
İstanbul Sözleşmesi ile
saklamak”, “Fiziksel, cinsel,
okudun
veya
okumadın,
ilgili
yapılan tartışmalarda,
psikolojik, sözlü veya ekoya
âlimsin
ya
cahilsin,
ya
dikkat çeken nokta, klasik
nomik her türlü tutum ve
vatanseversin
ya
hainsin,
mantık kurallarının [0(yandavranış”, “Şiddetin uyguya
doğrusun
ya
yanlışsın
lış) ya da 1(doğru)] çalıştırıllandığı hususunda delil veya
düzleminde
tartışılmaktadır.
masıdır. İstanbul Sözleşmesi
belge aranmaz.”, “Bu kaya kadına şiddete taraftarsın
nun kapsamındaki şiddetin
ya da kadına şiddete karşısın,
sonlandırılması için çalışan
ya mevcut hukuk sistemine
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.”, “Kadınların çalışma
taraftarsın ya da karşısın, ya feodal yapıyı savunuyaşamına katılımı”, “Sivil toplum kuruluşlarının
yorsun ya da karşısındasın, ya kadın köle olsun ya
da görüşleri alınarak”, “Fiziksel, duygusal, cinda olmasın diyorsun, ya sözleşmeyi okudun veya
sel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete
okumadın, ya âlimsin ya cahilsin, ya vatanseversin
uğrayanların” , “Korunan kişinin talebi üzerine
ya hainsin, ya doğrusun ya yanlışsın düzleminde
tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulması katartışılmaktadır.
rarı verilebilir.” “Çocuklarına yaklaşmaması.”
Bu tartışma ya da yaklaşım mantığı, camiada
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin topkin ve nefreti yaygınlaştırmakta, camiayı bölmeklumsal cinsiyete dayandığı”, “Toplumsal cinsiyete
tedir. Bu tutum ve tavır, değişmezse bölmeye de
dayalı şiddet”, “Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddevam edecektir. Camia içerisindeki bu tartışma,
det eylemi anlayışıyla”, “Toplumsal cinsiyete dakullanılan dil ve açılan davalar yüzünden derin
yalı şiddetin kadın mağdurları”, ifadelerinde ge1 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada
çen şiddeti, “toplumsal cinsiyete” bağlayan kriter
Kadına Şiddet, SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015,
nedir, ölçüt nedir?
s. 16.
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fay hatları inşa etmekte ve camia içinde şiddetinin
ne olacağı belli olmayan bir depreme sebebiyet
verecektir. Bu süreçte meydana gelen bir bölünmenin bedeli çok ağır olacak ve yıllarca olumsuz
tesirleri devam edecektir.
AB uyum yasalarına, Türkiye’nin sistemine,
sistem felsefesine bakışta meydana gelen farklılaşma, sistem-hükûmet özdeşleştirilmesi, kültürel
küreselleşmeye taraftar olmak, kavramlara dikkat
etmemek, önemsememek, dünyada çatışan hatta
savaşan projelerin varlığını göz önüne almamak,
siyasi iktidarın yaptığı her şeyi, analiz etmeden
kabul ya da ret etmek, camiadaki farklılaşmanın
ana eksenleridir.
Bu süreçte kullanılan dil, kavgacı, suçlayıcı,
ayrıştırıcı bir dildir. Böyle bir dil bizim inanç sistemimize uygun bir dil değildir.
Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi olarak,
son yüzyılda Batıdan ithal edilen yasaları “resepsiyon” olarak kabul ediyor, kendi değer sistemimizle çatışanların, seküler laik düşünceyi kuvvetlendirenlerin tümüne karşı olduğumuzu ifade
ederken Kur’ân ve Sünnet’in onaylamadığı bir
zihni yapıyı kabul etmediğimizi her vesile ile ifade
etmiş olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ne gelinceye kadar yaklaşık yüzyıllık süreçteki Batı menşeli tüm yasal değişikliklerin, İslâm kültür medeniyeti kodları ile
büyük oranda çatıştığını, ithal yasaların “kanunen
ve cebren uygulanması”nın sonucunda, birbiri
ile çatışan, birbirine zıt iki ana değer sisteminin
milletin yeni yetişen nesillerinin şuuraltına yerleştiğini, bu iki değer sisteminin sosyal şizofreniye
sebebiyet vererek bunalıma neden olduğunu, Bakara suresi 137. ayetinin kapsamında her vesile
ile hatırlattığımızın altını bir kez daha çiziyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’ne başından beri gerekçeli
bir şekilde karşı çıktığımızdan ve karşı çıkmaya
da devam ettiğimizden dolayı hiç kimse bizi kadını köleleştiren, metalaştıran laik, seküler bir
sistemi, feodal bir yapıyı, kadına şiddeti öngören,
İslâm’la bağdaşmayan örf, âdet, gelenek, görenek
ve töreleri savunduğumuzu iddia edemez. İstanbul
Sözleşmesi Türkiye tarafından kabul edilmeden
yıllar önce 1968’li yıllardan başlayan laik-seküler
Türkiye düzenine karşı çıktık, bedel ödedik, 28
Şubat Postmodern darbesinde yargılandık ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sevk edildik.
Yazdıklarımıza ve yazacaklarımıza bu açıdan
yaklaşılmalı, slogancı suçlama ve karalamalara

prim vermeyeceğimizi; belgeli, delilli, mantıklı her
türlü eleştiriye açık olduğumuzu, bunu yapanlara
da dün olduğu gibi bugün ve yarın da saygı duyacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz!

Şiddetin Kavramının Kapsam Alanı (Semantik Alan)
Şiddet, farklı bilimsel disiplinlerin ilgi alanına
girdiğinden dolayı farklı anlamsal çerçevelere sahip bir kavramdır. Şiddet kavramının kullanıldığı
alanlara bağlı olarak tanım farklılıkları olmakta,
şiddete neden olan faktörler de değişmektedir.2
Burada ana amacımız şiddet kavramının felsefi/bilimsel boyutlarını ayrıntıları ile tartışmak
değildir. Şiddet ile ilgili genel bir değerlendirme
yaptıktan sonra İstanbul Sözleşmesi’nde; “Kadına
karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi”
anlayışıyla “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin
kadın mağdurları” ifadelerinde geçen şiddet kavramını, “toplumsal cinsiyet” kavramına bağlanmasının geçerlilik düzeyini ortaya çıkarmaktır.
Kadına yöneltilen her şiddet, niçin toplumsal
cinsiyet merkezli olmaktadır? Kadına yöneltilen
her şiddet, toplumsal cinsiyet merkezli olurken,
erkeklere ve çocuklara uygulanan şiddet niçin
toplumsal cinsiyet merkezli olmamaktadır?
Aradaki fark nasıl belirlenmektedir?
Şiddetin temel sebebi olarak toplumsal kimliği, değerler sistemini, dini, kültürü, örfü, âdeti,
geleneği, göreneği ve töreleri gören mantığı sorgulayacağız. Bir karartma harekâtı ile neyin gizlenmek istendiğine dikkat çekeceğiz.
Şiddet denilince ilk akla gelen, güç ve kuvvet
kullanmayı içeren fiziksel şiddettir. Şiddet sadece fiziksel boyutlu mudur? Çeşitleri ve unsurları
nelerdir?
Ahlak sisteminin kullandığı müeyyideler ile
şiddet arasında bir ilişki var mıdır?
Aşağıda bu soruların cevapları aranmaktadır.
Şiddet kavramı, çok farklı türleri ile insanlık
tarihinin başlangıcından günümüze kadar varlığını devam ettirmiş bir olgudur. Yol boyu farklı
şekillere bürünmüştür. Bir konuda şiddete karşı
olanlar, bir başka konuda şiddetin destekçileri,
uygulayıcılarıdır.
2

Celalettin Vatandaş, Aile ve Şiddet, Türkiye’de Eşler Arası
Şiddet, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 2003, s.3.
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Tarihi süreç içerisinde şiddet olgusu göz önüne alındığında son derece karmaşık bir alt yapısı
ve ilişki zinciri olduğu görülecektir. Bunun için
öncelikle yapmamız gereken, şiddet kavramının
anlam alanını (semantik alan) ve ilişki içerisinde
olduğu diğer anahtar kavramların neler olduğunu
ortaya koymaktır. Bu noktada da şiddet kelimesinin sözlük anlamı ile ıstılahi anlamı karşımıza
çıkmaktadır.
Şiddet kelimesinin ıstılahı anlamı, tarihsel süreçte farklı dinlerde, farklı kültür ve medeniyetlerde, farklı toplumsal yapılarda, örflerde, adetlerde,
gelenek ve göreneklerde farklı boyutlar kazanmıştır. Felsefenin, dinin, tarihin, sosyolojinin, antropolojinin, ekonominin, psikolojinin, psikiyatrinin
vb. değişik alanların konusudur. Tüm bu alanlarda ki öngörülerde, tezlerde homojenlik yoktur.
Şiddet ile ilgili yığınla teori, birbiri ile şu ya da
bu şekilde çatışmaktadır. Herkesin iştirak ettiği,
evrensel, ortak bir şiddet tanımı bugüne kadar
yapılamamıştır.3
Şiddet, Arapça bir kavram olup Türkçeye olduğu gibi geçmiştir. Şiddetin Türkçedeki sözlük
anlamı, “1. Kuvvet veya güç derecesi, 2. Sertlik,
3. Peklik, aşırılık, sıkılık, müsaadesizlik” demektir. Şiddet göstermek, “müsamaha etmemek, sert
davranmak”4 anlamında kullanılmaktadır.
Arapçada şiddet kelimesi, “Eylemin kendisini
yansıtır.” “Yapılan şeyden daha çok, yapma, etme
tarzını ifade etmede kullanılır.” “Şiddet, yarı sertlik, katılık, kuvvet, celadet (yüreklilik, yiğitlik)”
demektir.5
Kur’ân’da şiddet muhtevalı kavramlar oldukça
fazladır ve anlam alanlarının bir kısmı birbiri ile
örtüşmekle beraber, genel olarak şiddetin farklı
boyutlarına dikkat çekilmektedir. Kur’ân’da geçen
şiddet muhtevalı kavramlar üç düzlemde ele alınıp değerlendirilmektedir:6
3

4
5

6

Celal Türer, Şiddetin Neliği ve Kavramsal Çerçevesi,
Şiddet Karşısında İslâm, DİB Yayınları, Ankara 2015, s.
13-29. Kadir Albayrak, Diğer Semavi Dinlerde Şiddet, DİB
Yayınları, Ankara 2015, s. 29-74. Nevzat Tarhan, Şiddetin
Psikososyopolitik Boyutu, DİB Yayınları, Ankara 2015, s.
77-132. Metin Bal, “Rousseau ve Şiddetin Kaynağı Olarak
Eşitsizlik”, Doğu Batı, Kasım, Aralık, Ocak 2007-2008, s.
87-98.
D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, 18.
Baskı, İstanbul, 2005.
Sadık Kılıç, Kur’ân’a Göre Şiddetin Semantik Alan Tahlili ve
Düşünceye Yansımaları, DİB Yayınları, Ankara 2015, s. 175245.
Sadık Kılıç, a.g.e., 175-245.

1. Genel olarak: “eş-Şiddet”, “ez-Zulm”,
“el-Fesad”, el-Usuvvu, “el-‘Isiyyu”, “el Qast”, elQâsıt”, “et-Tuğyân”, “ el-‘Utuvv”, “eş-Şatatu”, “erRehaqu”, “el-Hatmu”, “et-Tebru” , “et-Tetbîru”,
“el-Ezzu”, “el-İğvâ”, “et-Temmiyetu”, “el-İrhâb”,
“et-Teşrîd”, “el-İshân”;
2. Şiddet alanları ile ilgili olarak:
“el-Beh’u”, “el-İstihzâ’u, “el-İstihfâfu”, esSuhriyyetu”, “el-Hemzu”, “el-Lemzu”, “enNebzu”, “et-Tenâbüz”, “er-Recmu”, “el-Ve’du”,
“ed-Darbu”, “el-İstihyâ’u”, “el-İbtiğâ’u”, “enNaqmu”/”Na-qa-me”, “el-İkrâh”, “el-Fitnetu”,
“es-Saddu”, “el-‘Aqru”;
3. Şiddet Tiplemeleri ile ilgili olarak: “elĞalîz”, el-Ğılâz”, “el-Fezzu”, “el-‘Utüllü”, “elEşkâ”, et-Tâğût”, “Etğâ”, “el-Cebbâr”, “el-Batşu”,
“el-Batşatu”, “el-Musaytır, el-Musaytırûne”.
Bu kavramların Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Dört
Halife Döneminde nasıl anlaşılıp uygulandığı çok
önemli olup bize yol göstermektedir.7
Kur’ân ve Sünnet bağlamında şiddet, ayrıca ele
alınacağından burada üzerinde durulmayacaktır.
Şiddetin, Latincesi “violentus”, “violare”, Yunancası “βiaç” ve Batı dillerinde ise karşılığı
“violence”dir.
Violentus, “bir şeyin yapma tarzına işaret
ederek «kuvvetli, hiddetli, sert ve zorlu» oluşunu
vurgular.” “Violare ise, yapılan şeyi vurgular ve
incitmek, zarar vermek, zorlamak, ihlal etmek”
gibi anlamlara gelir. Yunancada “βiaç” isim olarak
“kuvvet, güç, zor, iktidar”; fiil olarak, “kısıtlamak,
zorlamak, sınırlamak, baskılamak”, “bedensel güç
kullanmak” anlamlarında kullanılmaktadır8.
İngilizcede şiddet (violence) genel olarak,
ağırlıklı olarak “fiziksel saldırganlığı” ifade eder.
“Bedene zor uygulama”, “bedensel zedelenmeye
neden olma”, “kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama, bozma”, “büyük güç, sertlik ya da haşinlik”
anlamlarına gelmektedir. Fransızcada İngilizcedeki anlamına ek olarak “bir kişiye, güç veya baskı
uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da
yaptırmak”, “rıza göstermesini sağlamak için birine baskı uygulamak” anlamlarına da sahiptir9.
Gerek bu tanımlamalar ve gerekse bilimsel/
felsefî yaklaşımlar göz önüne alındığında şiddet
7
8
9

İ. Hakkı Ünal, Sünnet ve Şiddet, DİB Yayınları, Ankara 2015,
s.249-288.
Celal Türer, Şiddetin Neliği ve Kavramsal çerçevesi, Şiddet
Karşısında İslâm, DİB Yayınları, Ankara 2015, s.13-29.
Celal Türer, a.g.e., s. 13-29.
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Postmodern dönemde laik ve seküler Batı dünyasında ahlaka savaş açıldığı için ahlakın öngördüğü
bir müeyyideyi uygulamak şiddet olarak algılanmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir.
Eşcinsellikle, zina ile ilgili Kur’ân ayetlerinde var olan kınama, şiddet olarak algılanmakta ve
de tepki verilmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan’ın İlk Cuma Hutbesinde
“eşcinsellik”le ilgili Kur’ân ayetine atıfta bulunarak “eşcinselliğin lanetlenmiş” olduğunu
söylemesi ile bazı baroların başlattığı kampanya, bunun en güzel örneğidir.
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kavramında “güç”, “kuvvet”, “ihlal”, “olumsuzlama”, “saldırganlık”, ”izafilik”, “ıslah”
ve “niyet” kavramları ortak payda olarak vardır. Bilimsel çalışmalarda ve felsefi ekollerde bu
ortak paydaların bir kısmı göz önüne alınarak
değişik analizler yapılmış, farklı görüşler ortaya
konulmuştur.
Tanımlar içerisinde geçen “güç”, “kuvvet”,
“enerji”, amaçları/hedefleri gerçekleştirme, yapabilme hâli ve imkânıdır. Bu noktada temel soru,
her kuvvet ve güç kullanımı şiddet midir ve olumsuz mudur? Hangi eylem ve tavırlardaki güç ve
kuvvet kullanımı şiddet kavramının kapsamına
girmektedir ve olumsuzdur?
Bu soruların cevaplandırılmasında amacın,
niyetin ne olduğu sorusu önem kazanmaktadır.
Bu aşamada olumluluk ifade eden ıslah kavramı
göz önüne alınmalıdır. Bir amacı, hedefi gerçekleştirmek için ıslah ve inşa amacı taşımayan güç,
kuvvet ve enerji şiddeti doğurur; sistemi, yapıyı
bozar, parçalar, tahrip eder ve yıkar.
Şiddet kavramının bileşenlerinden olan “ihlal” kelimesinin sözlük anlamı, “yıkmak, bozmak,
incitmek, zarar vermek”tir10. Bu anlam alanına
baktığımızda güç, kuvvet ve enerji yıkım amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Niyet ıslah etmek, olumlu bir sonuç elde etmek değildir. Bu bağlamda
“şiddetin bir hak ihlali” olduğu belirtilmektedir.
Bu tanımlama meseleye açıklık getirmemekte, meseleyi daha da karmaşıklaştırmaktadır. Çünkü hak
nedir? Kapsam alanı nedir, soruları otomatik olarak gündeme gelmektedir. Ne yazık ki bu konuda
genel bir anlaşma, ortak bir payda oluşmamıştır.
Dolayısıyla “şiddet hakların ihlali olarak” tanımlandığında şiddetin kapsam alanı çok genişler ve
sosyal alandaki her yanlış, şiddetin kapsam alanına girer; bütün hatalar şiddet ile ilişkilendirilir.11

Hak kavramının hangi açıdan, hangi bilgi
kaynakları göz önüne alınarak değerlendirileceği
önemli bir sorundur. İnanç sistemlerine, kültür
ve medeniyet kodlarına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla izafi bir alandır. Ortaya konulan teoriler,
ihlalin sınırlarını belirleyememektedir.
Şiddetin olumsuzlama boyutu, “birinin bir
başkasını olumsuzlaması, hem bir “sınır ihlali,
sınır çiğnemesi” hem de ötekileştirme demektir.
Olumsuzlamanın, hem fiziksel güç/kuvvet boyutu
hem de saygı gören bir özne olmaktan çıkarma
(saygınsızlaştırma)/ötekileştirme boyutu vardır.
Ötekileştirmenin derecesine, boyutuna bağlı olarak “muhatap, ortadan kaldırılabilecek bir nesne
hâline dönüştürülebilir.” Bu durumda “olumsuzlama olarak şiddet”, güç ve kuvvet kullanarak
öldürme eylemine; “aşağılama anlamındaki olumsuzlama” ise, psikolojik tahribata vücut verebilir.12
Dewey’e göre; “Şiddet yanlış yönlendirilmiş,
yıkıcı ve zararlı bir güçtür. Kuvvetin üç kavranışı
vardır: 1. güç ya da enerji, 2. zorlayıcı kuvvet ve
3. şiddet.13
Bu tanımlamaya göre güç ve kuvvet kullanılan bir eylemin şiddet olarak tanımlanması ya da
kabul edilmesi için, “yanlış yönlendirmenin”
olması, “yıkıcı ve zararlı” olması gerekir. Yanlış
yönlendirmenin niyetle ilgisi olduğunu göz önüne
aldığımızda, bir olayda güç ve kuvvet kullanımı
niyetin varlığına bağlı olarak kullanılan güç ve
kuvveti, şiddetin kapsam alanına dâhil edebilir ya
da etmeyebilir. Tam bu noktada, “ıslah” kavramı devreye girer. Güç, kuvvet kullanımı, yıkım,
zarar verme, tahrip etme niyetli/amaçlı olabildiği
gibi ıslah etme, niyetli/amaçlı olabilir. Dolayısıyla
güç, kuvvet ve enerjinin kullanım amacına, niyetine bağlı olarak sonuçlar olumlu ya da olumsuz
olabilir.

10 Celal Türer, a.g.e., s. 13-29.
11 Celal Türer, a.g.e., s. 13-29.

12 Celal Türer, a.g.e., s. 13-29.
13 Celal Türer, a.g.e., s. 13-29.
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Psikoloji ve sosyal psikolojide şiddetin (violence) kökeni olarak canlılardaki “saldırganlık”
(aggression), içgüdüsü kabul edilmektedir:14
“Saldırganlık (aggression), herhangi bir amaçla iç ya da dış dünyaya yönelmiş, zarar verme,
yıkıcılık, hırpalayıcılık ve tahrip edicilik niteliği
taşıyan bir davranıştır.”
“…Şiddet, daha çok davranışın kendisini tanımlamak için kullanılmasına karşılık, saldırganlık ise daha çok bir ruh hâlini ifade eder. …Şiddet,
bir davranış, bir eylem ve sergilenen tavır olmasına
karşılık, saldırganlık ise bir duygu, bir ruh hâlidir.
Şiddet bir üslup, saldırganlık ise onun içinde şekillenen bir duygudur. Duygunun güçlülüğü, üslubun
hırçınlığını, taşkınlığını ve vahşiliğini belirler. …
Saldırganlık şiddetin temelini oluştururken, şiddet
ise saldırganlığın uygulamaya dönüşmüş kısmını
ifade etmektedir.”
Yapılan tanımlamalara göre saldırganlıkla
şiddet arasında zarf ile mazruf ilişkisi söz konusudur. Bir bakıma şiddet, saldırganlığın tezahür
etmiş şeklidir. Bilimsel çalışmalarda bu ilişki göz
önüne alınarak şiddet ile ilgili kuram/teoriler, genellikle, saldırganlık merkeze alınarak inşa edilmeye çalışılmıştır:15,16, 17
• “İçgüdüsel bir davranış olarak saldırganlık”
• “Nöro-fizyolojik hasar olarak saldırganlık”
• “Öğrenilmiş bir davranış olarak saldırganlık”

Şiddet ve İzafilik
Yukarıdaki değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda kuvvet/güç/enerjinin kullanımı ve saldırganlık, niyete, ıslaha ve olumlama-olumsuzlama
eksenlerine bağlı olarak anlam kazanmalı ve şiddet
olup olmadığına karar verilmelidir. Bir diş hekiminin hastasının dişlerini tedavi ederken kullandığı
güç, kuvvet ve enerji, niyet ve olumluluk boyutları göz önüne alınmadığı takdirde şiddet olarak
yorumlanabilir. Hâkeza ameliyatlar için de bu
değerlendirme geçerlidir. Dinamit yol açmak için
kullanıldığında, gerçekleştirilen eylem şiddet olarak değerlendirilemez; insanları öldürmek amaçlı
kullanıldığında eylem, bir şiddet eylemidir. Kastı
14 Celalettin Vatandaş, Aile ve Şiddet, Türkiye’de Eşler Arası
Şiddet, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 2003, s. 4-18.
15 Celalettin Vatandaş, a.g.e., s.4-18.
16 Celalettin Vatandaş, Modern Çöküş, İnsanın Modern Halleri,
Açılım Kitap, İstanbul, 2015, s. 151-201.
17 Nevzat Tarhan, Şiddetin Psikososyopolitik Boyutu, DİB
Yayınları, Ankara 2015, s. 77-132.

olarak birine çarpmak şiddet/saldırganlık iken,
dalgınlıkla çarpmak şiddet/saldırganlık değildir.
Bir futbol maçında rakip futbolcunun oyununu
bozmak için ayağına kastı olarak vurmak şiddet/
saldırganlık iken; ayağından topu almaya çalışırken gerçekleşen ayağa vurma hareketi şiddet/
saldırganlık değildir. Bu ve buna benzer örnekler,
şiddet/saldırganlık kavramının izafilik boyutunun
var olduğunu göstermektedir.
Bir toplumun şiddet olarak gördüğü bir eylem,
başka bir coğrafyada, kültür ve medeniyette, dinde
şiddet olarak görülmeyebilir. Bugün laik, seküler
Batı kültür – medeniyetinde şiddet olarak görülen pek çok davranış, tavır ve tutum, Doğu toplumlarında şiddet olarak kabul edilmemektedir.
İspanyollarda boks, şiddet olarak görülüp değerlendirilirken boğa güreşleri şiddet olarak değerlendirilmemektedir. Et yedikleri hâlde İslâm’daki
“Kurban ibadetini hayvanlara yönelik şiddet”
olarak gören, değerlendiren insanlar vardır.
Bir güç, kuvvet, enerji kullanımı, olumsuzlama
yapıldığı yere, zamana, kimin yaptığına ve neden
yaptığına bağlı olarak şiddet/saldırganlık olarak
veya olmayarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle
her güç, kuvvet, enerji kullanımı ve olumsuzlama,
şiddet olarak kabul edilemez, değerlendirilemez.
Postmodern dönemde laik ve seküler Batı
dünyasında ahlaka savaş açıldığı için ahlakın öngördüğü bir müeyyideyi uygulamak şiddet olarak algılanmakta, yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Eşcinsellikle, zina ile ilgili Kur’ân
ayetlerinde var olan kınama, şiddet olarak algılanmakta ve de tepki verilmektedir. Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan’ın İlk Cuma Hutbesinde “eşcinsellik”le ilgili Kur’ân ayetine atıfta
bulunarak “eşcinselliğin lanetlenmiş” olduğunu
söylemesi ile bazı baroların başlattığı kampanya,
bunun en güzel örneğidir.
Hayvanlar âleminde gıdası et olan aslan, çita,
pars, leopar, tilki, çakal, kurt gibi hayvanların diğer hayvanlara saldırarak onları öldürüp yemesi,
onların dünyasında şiddet olarak değerlendirilemez. Birçok canlı türü varlıklarını bu şekilde sürdürüp hayatta kalabilir. Dışardan bakanlar açısından olay değerlendirildiğinde hayvanlar âleminde
var olma mücadelesi, içinde şiddet olgusu taşıyan
bir realitedir.
Güç/kuvvet/enerji kullanımı ile niyet, olumlama-olumsuzlama, ihlal, ıslah arasındaki ilişki,
ahlak kavramını otomatik olarak devreye sokar.
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Ahlak sistemi, yanlışlıklara, kötülüklere karşı insanları ve toplumu koruyan, fiziksel güç içermeyen bir müeyyideler sistemidir. Ahlak sisteminin
kullandığı güç/enerji/kuvvet yıkıcı değil yapıcıdır,
ıslah edicidir. Sözel ve psikolojik yaptırım gücüdür. Şiddet olarak vasıflandırılamaz. O nedenle
her güç, kuvvet kullanımı şiddet değildir. Aksi
takdirde ne ahlak sistemi ne de hukuk sistemi ortada kalır.
Bir toplumda ahlaksızlık olarak değerlendirilen herhangi bir eylemi icra edene karşı verilen
tepki, tepki verenler açısından yapılan iş, şiddet
olarak değerlendirilemez. Çünkü niyet, toplumsal
yapıyı, değer sistemini, ahlak sistemini, kültür ve
medeniyet kodlarını korumaktır. Bizim kültür ve
medeniyet kodlarımıza göre ahlaki müeyyide uygulamak, şiddet olarak kabul edilmez, edilemez.
Kötü niyetli, ıslah edici/düzeltici olmayan güç
kullanımı, varlığın, düzenin yozlaşmasına sebebiyet verirken; ıslaha dayalı güç kullanımı, düzeni
ve varlığı korur. Dolayısıyla güç, kuvvet ve enerji kullanımı, niyete ve olumlu-olumsuzluğa, ıslah
amaçlı olup olmamasına bağlı olarak şiddetin
kapsam alanına girer.
Bütün bunlar, şiddet kavramı bünyesinde izafilik özelliğinin var olduğunu ortaya koymaktadır.
Şiddet, kuvvet/enerji/gücün kötü niyetli
olarak, olumsuzluk bağlamında ıslah amaçlı
olmayan, negatif kullanımı iken, kuvvet/enerji/
gücün ıslah amaçlı olumlu, pozitif kullanımı
şiddet değildir.
Öyleyse şiddet, niyetin olumlu olmadığı,
ıslaha yönelmeyen, yanlış yönlendirilmiş bir
güç, kuvvet, enerji kullanımı, bir saldırganlık
ve bir ihlal hareketidir.
Kuvvet/güç/enerjinin kasıtlı ve planlı bir
şekilde zarar verme niyetiyle kullanılması, şiddet olarak kabul edilebilir.

İstanbul Sözleşmesi, Özgürlük, Rıza ve Şiddet
Gelinen noktada felsefî olarak özgürlük kavramı, ötekinin önemsenmediği hatta ötekinin olmadığı, bireyselleşme merkezli bir dünya inşasına
yönelmiştir. Bu yaklaşımın sonucu toplumsal yaşam dışlanmış, toplum yığın hâline indirgenmiş
ve önemsiz bir varlık olmuştur: “Heidegger gibi
Schmitt de cemaat (Gemeinschaft) ve toplumu
(Gesellschaft) birbirinden ayırır. Yalnız cemaatin
politik bir enerji ürettiğini söyler. Buna karşılık

toplum sadece basit bir birlikteliktir (Assoziation). Bir iradeden, harstan (innerclichkeit), savaşma kararlılığından, evet, kendinde kararlılıktan
yoksundur. ‘...Toplum, siyasal düzlemde birleşmiş
halkı dağıtır ve sadece kültürel alanlarla ilgili bir
seyirci topluluğuna’ indirger.” 18
İstanbul Sözleşmesi’nin birçok maddesinde
toplumsal kimliğin ve kültürel değerlerin aşağılanmasının sebebi, böyle bir yaklaşımın sonucudur. Toplumsal kimlik, kültür ve medeniyet
kodları, ahlak önemsizleştirilip itibar kaybına uğratılınca, özgürlüğün serbestlik alanı son derece
genişletilmiştir. Bu yaklaşımın doğal sonucu, fert,
yaptığı ya da yapmak istediği her şeyi kendi hakkı
ve özgürlüğü olarak görmektedir. Bu anlayış, tatminsiz bir insan unsuru inşa ederek insanın içten
içe çürümesine sebebiyet vermektedir:
“…Şiddet artık politik ve toplumsal iletişimin
bir parçası değildir. İletişimin satır aralarına,
derinin altına çekilir, kılcal damarlara, ruhun iç
mekânlarına sinmeye başlar. Görünürden görünmeze, apaçıktan mahreme, fizikten psişiğe, askeri
olandan medyatik olana ve cephesel karşılaşmadan viral bulaşmaya kayar. Etkisini artık konfrontasyon değil kontaminasyonla, yanı yüz yüze
gelerek değil zehirleyici bir şiddetle, açıktan saldırarak değil bulaşarak, enfeksiyonla göstermeye
başlar. Şiddetin bu yapısal dönüşümü, günümüzün şiddet olgularına damgasını vuruyor. …Fail
kendini görünmez kılar. Saldırmaktan çok bulaşan virüsler, arkalarında faile ulaşılmasını sağlayacak bir iz bırakmaz. Yine de bu viral şiddet,
hâla bir olumsuzluk şiddetidir. Fail ve kurban, iyi
ve kötü, dost ve düşman kutuplarını hâla içinde
barındırmaktadır.”19
Dışta ötekinin olmadığı, yok sayıldığı bir dünyada öteki, insanın içini kemiren insanın içinde
var olan bir virüs olarak ortaya çıkar. Böylece insanda, kendi kendine şiddet uygulayan ve fakat
kendini özgür sanan bir ruh hâli oluşur:
“Kendini tüm dış baskılardan kurtarmış sayan
olumluluk toplumu, yıkıcı obsesyonlar arasında
kaybolur. Tükeniş (Burnout) ve depresyon gibi psişik hastalıklar ki 21. yüzyılın başat hastalıklarıdır, hep kendisine yönelmiş bir saldırganlığın izlerini taşır. İnsan kendine şiddet uygular ve kendini
sömürür. Dışsal şiddetin yerini içeride üreyen bir
18 Byung- Chul Han, Şiddetin Topolojisi, Metis Yayınları,
İstanbul, 2017, s. 49-50.
19 Byung- Chul Han, a.g.e., s. 18.

Umran • Eylül 2020

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEKİ ŞİDDETİN FELSEFİ ARKA PLANI
şiddet almıştır ki ilkinden çok daha ölümcüldür,
zira bu şiddetin kurbanı kendini özgür zannetmektedir.” 20
Böyle bir zihnin oluşmasının sebebi, “insanın
başarıya ve performansa odaklı olmaya” şartlandırılmış olmasıdır. Bu yaklaşım tarzında, itaat yoktur, yasalar önemli değildir. Önemli olan
özgürlüktür, keyif almaktır ve bireysel eğilimlerin gerçekleşmesidir. Düşünce dünyasında öteki yoktur, onun emir ve yönlendirmeleri önemli
değildir. Kendi kendisinin efendisi olduğu inancı,
sınırlandırılmamış bir özgürlük anlayışının doğal
sonucudur. Bu da kişilik bozukluğuna, narsizme
sebebiyet verir21, kişi farkında olmadan narsist
olur:
“Geç modernitenin başarıya ve performansa
odaklı öznesinin işi, bir görevi yerine getirmek değildir. İtaat, yasa ve görev bilinciyle değil, özgürlük, keyif ve bireysel eğilimlerine göre yaşar. İşten
beklediği en başta keyiftir. Bir ötekinin emriyle de
hareket etmez zaten. Daha çok ve bilhassa kendisini dinlemektedir. Bir girişimcinin de öncelikle
kendinin efendisi olması lazımdır. Yanı buyurgan
bir ötekinin olumsuzluğundan kurtarmıştır artık
kendini. Ama ötekinden kurtulup özgürleşmek sadece bireysel bir kurtuluş ve özgürleşmeden ibaret
kalmaz. Özgürlüğün diyalektiğinde yeni zorunluluklar yaratması vardır. Ötekinden kurtulmak,
başarıya odaklı çalışan öznenin birçok ruhsal bozukluğundan sorumlu olacak narsistik bir kendine
odaklanmayı beraberinde getirir… Narsist birey,
yeni ve farklı olanı, onda kendini bulana kadar
mas edip dönüştürür -ve bu ötekini veya farklı olan şeyi önemsiz hâle getirir. Narsist, tecrübe
değil bir yaşantı peşindedir.- karşısına çıkan her
şeyde kendini yaşamak ister… İnsan kendinde
boğulur.”22
Özgürlük-şiddet denkleminde önemli parametrelerden biri de, rıza kavramıdır. Ferdin, şiddet olarak kabul edilen bir güç, kuvvet ve enerji
kullanımına veya olumsuzlama yapılmasına razı
olması; o fiilin, şiddet olarak isimlendirilmesine,
değerlendirilmesine, kabul edilmesine manidir.
Dolayısıyla rıza kavramı, yapılan eyleme, ortaya
konan tavra izafilik kazandırmaktadır: “… Ötekinin olumsuzluğu başlıca yapıtaşıdır. Sızma, işgal
20 Byung- Chul Han, a.g.e., s.46.
21 Nevzat Tarhan, Şiddetin Psikososyopolitik boyutu, DİB
Yayınları, Ankara 2015, s.77-132.
22 Byung- Chul Han, a.g.e., s.36-37.

veya bulaşma gibi etkileri vardır. Şiddet burada
üstüme gelen, beni esir alan ve özgürlüğümü çalan bir dış güç olarak ifadesini bulur. Rızam olmadan içime girer. Ama dış kaynaklı her yabancı etki
şiddet değildir. Ona rıza gösterdiğim ve onu kendi
davranışlarıma kattığım, yanı onunla bir ilişki
inşa ettiğim anda şiddet olmaktan çıkar. Ona karşı özgürümdür. Onu kendime katar, kendi içeriğim
olarak olumlarım. Bu içselleştirici sahiplenmenin
imkânsız olduğu yerde ise onu şiddet olarak algılarım. O zaman içime zorla girip parçalar. Şiddet
içselleştirilmediği hâlde içeriye alınırsa, hâlâ dışımda konumlanmış bir introjeksiyon, içyansıtım
oluşturur. Kapsül içindeki bu travma şiddettir, çünkü herhangi bir konu gibi üzerinde düşünülüp konuşulamaz ve hâlledilemez.” 23
Hem rıza-şiddet ilişkisi hem de İstanbul
Sözleşmesi’nin oturtulduğu felsefi alt yapıyı görme açısından Sözleşme’nin 36. maddesi çok güzel
bir örnektir:
“Madde 36-Irza geçme de dâhil olmak üzere
cinsel şiddet eylemleri:
1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen
eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a- Başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak,
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;
b- Bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;
c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine
neden olmak.
2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda
gönüllü olarak verilmelidir.
3- Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı
zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski veya
mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı
gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olmasının
temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Görüldüğü üzere, İstanbul Sözleşmesi’nin 36.
maddesine göre rızaya dayanan her türlü cinsel
ilişki, serbesttir, normaldir. İstanbul Sözleşmesi, zinayı ve fuhşu normal görmekte, yasaklanmasına karşı çıkmaktadır. İnanç, değer ve ahlak
23 Byung- Chul Han, a.g.e., s. 71.
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sisteminin, kültür ve medeniyet kodlarının tahrip
edilmesi önemli değildir. Bu noktada sorulması ve
tartışılması gereken ana soru, rıza temelli böyle
bir eylemi yapmanın; inanç, değer, ahlak sistemin,
kültür ve medeniyet kodlarına inanan ve savunan
insanlar üzerinde meydana getireceği, küçümseyici, horlayıcı, olumsuzlaştırıcı, önemsemeyici, yıkıcı, ihlal edici, tahrip edici ve saldırgan etkisi ile
şiddet arasında hiçbir bağlantı yok mudur?
Zina ve fuhşu meşru görüp icra edenlerin icraatlarının, zina ve fuhşu haram ve günah sayan bir insan unsuru üzerindeki etkisi ile şiddet
arasında bir bağlantı kurulmalıdır, bir bağlantısı
olmalıdır.
Sokakta, otobüste, vapurda, okulda öpüşenlerin, sevişenlerin ve de çıplak dolaşanların ortaya
koyduğu eylem, İslâm’a göre zinadır/fuhuştur ve
ahlaksızlıktır. Bu tür eylemlerle, iman edenler,
tahrik edilmekte, aşağılanmakta dolayısıyla psikolojik şiddete ve cinsel tacize tabi tutulmaktadırlar.
“Aileniz batsın”, “ahlakınız batsın” diye sokaklarda bağıranların, pankart taşıyanların bu tutum
ve tavrı, sözel ve psikolojik şiddet değil midir?
O nedenle İstanbul Sözleşmesi, inşa ettiği
zihin, öngördüğü hayat tarzı ile iman edenler
üzerinde sözlü ve psikolojik şiddet uygulamanın
hem aracı hem de kaynağıdır. Rıza varsa içinde
baskı, güç, kuvvet ve enerji kullanımı olsa dahi,
o eylem, tavır, tutum şiddet değildir; fakat rıza
yoksa aynı eylem şiddettir: “Zizek’e göre Batının
toplumsal sistemi, “bizim liberal kadınlarımızı
“serbest cinsel ticaret pazarında rekabet güçlerini
koruyabilmek için güzellik ameliyatlarına katlanmak, kozmetik emplantlar koydurmak veya botoks iğneleri yaptırmak” için “devasa bir baskı”
altına almaktadır. Buna göre kadınların gönüllü
olarak güzellik ameliyatı eziyetine katlandıkları
batılı toplumun, kadınları zorla acılı bir klitoris
sünnetine maruz bırakan Afrika toplumundan ilke
olarak farkı yoktur.” 24
Kadınların gönüllü olarak, rızaları ile yaptırdıkları, “güzellik ameliyatları”, “kozmetik emplantlar”, “botoks iğneleri”, batılılar tarafından
şiddet olarak algılanmazken; Afrika toplumunda
“zorla acılı bir klitoris sünnetine maruz bırakma”
şiddet olarak algılanmaktadır.
Bu mantığı, yaklaşım tarzını İstanbul
Sözleşmesi’nin 38 ve 39. maddelerinde çok rahat
24 Byung- Chul Han, a.g.e., s.86.

bir şekilde görebilmekteyiz. Rıza temelli olmak
kaydıyla kadın sünneti, kürtaj ve kısırlaştırma
serbesttir; aksi bir durum şiddettir:
“Madde 38-Kadın sünneti:
Taraflar aşağıda belirtilen kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a- Kadının labia majora, labia minora
veya klitorisinin tümünün kesilip çıkartılması, labia majoranın kenarlarının birleştirilmesi veya başka türlü bir kesmeye tabi tutulması;
b- Bir kadını a fıkrasına belirtilen eylemlerden birine maruz kalmaya zorlama veya bu eylemleri bir kadına yaptırmak;
c- Bir genç kızı a bendinde belirtilen eylemlerden
herhangi birine teşvik etmek, zorla maruz bırakmak veya bunları bizzat kendisine uygulatmak.”
“Madde 39-Kürtaja ve kısırlaştırmaya
zorlama:
Taraflar aşağıda belirtilen kasti eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal
veya diğer tedbirleri alacaklardır:
aKadına,
önceden
bilgilendirilmiş olurunu almadan kürtaj uygulamak;
b- Bir kadının önceden bilgilendirilmiş onayı olmaksızın ve kadın söz konusu usulün mahiyetini
anlamaksızın, kadının doğal üreme kapasitesini
sona erdirme maksatlı veya bu etkiyi doğuran bir
ameliyat yapmak.”
Tıbbı bir gerekçe olmadan kürtaj ve kısırlaştırma, insanlığa ve insan neslinin geleceğine karşı
işlenmiş bir suç değil midir? Çocukların bilerek,
istenerek öldürülmesi bir suç değil midir? Anne
karnındaki çocuğa uygulanan bu fiziksel şiddet,
topluma, nesle ve bu eyleme karşı çıkanlara karşı
uygulanan sözel ve psikolojik şiddet değil midir?
O nedenle İstanbul Sözleşmesi, inşa ettiği
zihin, öngördüğü hayat tarzı ile iman edenler
üzerinde sözlü ve psikolojik şiddet uygulamanın
hem aracı hem de kaynağıdır.
Bir güç, kuvvet, enerji kullanımı, rızaya dayandığında şiddet olmaktan çıkarken; rızanın dışında
ise şiddet olarak yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda muhataplar arasında asla “arabuluculuk yapılamaz”, “barışmaları
sağlanamaz”: “Şiddet sadece kişinin kendi içinde
vuku bulmaz. …O zaman şiddet, hüküm süren
fakat içselleştirilmeye direnen bir olay olarak betimlenebilir. İç’i, içerdeki düzen ve anlam yapısına hiç uymayan ve içe sinmeyen bir Dış’a maruz
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bırakır. Buna göre şiddet, İç’in bir dış müdahâle ile
iç olmaktan çıkartılıp, sökülüp alınmasıdır. Dış’ı
oluşturan başka bir düzen ve anlam sistemi ile bu
düzene karşı çalışan güçler vardır. İç eğer Dış’la
arasında bir geçişgenlik ve süreklilik yaratmayı
başaramazsa, Dış’ın içeri sökün etmesiyle kırılacaktır. Şiddet hiçbir arabuluculuğa, hiçbir barışmaya izin vermeyen bir yırtılmadır.”25
Şiddeti bu şekilde inşa eden bir kültürel/felsefi yaklaşım, İstanbul Sözleşmesi’ne olduğu gibi
yansımış ve Sözleşme’de her türlü arabuluculuk
ve şikâyeti geri çekme yasaklanmıştır:
“Madde 48-Zorunlu anlaşmazlık giderme
alternatif süreçlerinin veya hüküm vermenin
yasaklanması:
1- Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan
her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere, zorunlu
anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
“Madde 55-Ex parte (nizasız) ve ex officio
(re’sen) yargılama:
1- Taraflar, bu Sözleşme’nin 35, 36, 37, 38 ve
39. maddelerinde belirlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmaların, suçun kısmen veya tamamen kendi topraklarında işlenmiş olması durumunda, mağdurun ifadesine veya şikâyetine bağlı
olmaksızın ve Mağdurun ifadesini veya şikâyetini
geri çekmesi durumunda dahi devam edebilmesini
temin edeceklerdir.”
“6284 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği
Madde 35-(3) …
Koruyucu
veya
önleyici
tedbir
kararlarının alınması ve yerine getirilmesi
aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan
arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemez.”
Şiddet-özgürlük denkleminde, hem özgürlük
hem de şiddet kavramının bünyesinde çok geniş
bir izafilik alanı meydana getirilmiştir. Özellikle
21. asrın insanı, toplumu, ahlak sistemini, kültür
ve medeniyet kodlarını, toplumun diğer bireylerini göz önüne almadan her şeyi, yapabilme hakkını kendinde görecek tarzda bir şartlandırmaya
tabi tutulmuştur. Genç neslin özgürlüğe yüklediği
bu anlamın nasıl inşa edildiğinin görülmesi, bilinmesi önemlidir: “Bugün tabi durumda bir özne
(subjekt) değil, özgür, kendini sürekli yeniden
25 Byung- Chul Han, a.g.e., s. 86.

tasarlayan, yeniden icat eden bir proje (projekt)
olduğumuza inanıyoruz. Özneden projeye bu geçişe özgürlük duygusu eşlik ediyor. Ancak bizzat
bu projenin zorlama altında bir varlık, dahası
tabîyet ve boyun eğişin daha da etkin bir biçimi olduğunu görüyoruz. Dışsal baskılardan ve kendine
yabancı zorlamalardan kurtulmuş olduğunu sanan
bir proje olarak ben, daha iyi bir performans sergileme ve mükemmelleşme şeklindeki içsel baskılara ve zorlamalara tabi kılıyorum kendimi… Yapabilme özgürlüğü, emir ve yasaklar dile getiren
yapmalısından daha fazla zorlama üretiyor hatta.
Yapmalısının bir sınırı vardır. Yapabilme sınır tanımaz. Bu yüzden de yapabilmeden kaynaklanan
zorlamanın sınırı yoktur. Böylece kendimizi bir
ikilemin içinde buluruz. Özgürlük aslında zorlamanın karşıtıdır. Özgür olmak zorlamalardan
arınmış olmak demektir. Ama zorlamanın karşıtı
olması gereken bu özgürlüğün kendisi zorlamalar
yaratır. Depresyon ya da ruhsal tükeniş (burnout)
özgürlüğün derin krizinin dışavurumudur. Bunlar
günümüzde özgürlüğün pek çok açıdan zorlamaya
dönüşmekte olduğunun patolojik işaretleridir.
...Kendini özgür sanan performans öznesi, aslında bir köledir. Efendisi olmaksızın kendini gönüllü olarak sömürmesi ölçüsünde mutlak köledir. Karşısında onu çalışmaya zorlayan bir efendi
yoktur.”
“…Neoliberalizm bizzat özgürlüğü sömürmeye yarayan çok verimli, hatta zekice bir sistemdir.
Heyecan, oyun ve iletişim gibi özgürlüğün pratiğine ve dışavurum biçimlerine ait ne varsa sömürülür. İnsanı iradesine karşı sömürmek verimli
olmaz. Yabancı bir gücün sömürüsü fazla kazanç
sağlamaz. Ancak özgürlüğün sömürülüşü sayesinde maksimum kazanca ulaşılır.” 26
İstanbul Sözleşmesi, böylesi tehlikeli felsefi
yaklaşım üzerinde oturtularak tüm dünya insanlığının küresel sermaye tarafından köleleştirilip
sömürülmesini; farklı inanç, kültür ve medeniyet,
ahlak değerlerinin tasfiye edilmesini, “kökünün
kazınmasını” istemektedir.

Şiddet Tanımları, Şiddette Eşik Seviye/
Algılanan Şiddet Eşiği
Şiddet-özgürlük-rıza-niyet-değer/ahlak/kimlik
denklemi lineer değildir. Bileşenleri arasında çok
26 Byung- Chul Han, Psikopolitika, Neoliberalizm ve Yeni
İktidar Teknikleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, s.11-13.
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karmaşık bir ilişki söz konusudur. Sınırsız bir özgürlük ve çok düşük şiddet eşiği anlayışı, Değer/
ahlak/kimlik sistemi ile kaçınılmaz olarak çatışır.
Şiddetin sıfır olduğu bir dünya pratikte yoktur.
Dün yoktu, bugünde yok yarın da olmayacaktır.
O nedenle ana sorun şiddetteki eşik seviyenin sıfır
bandına yerleştirilmesidir. “Eşik Seviye” kavramı, psikolojide kullanılan bir kavramdır. “Duyum
eşiği”, “bir uyarıcının duyu organları tarafından
alınabilecek/duyumsanabilecek güce ulaştığı
noktaya” denilmektedir.27 Kulaklarımız algıladığı
seslerin bir alt eşik bir de üst eşik seviyesi vardır. Keza gözlerimiz de belli bir bandaki/aralıktaki
(Alt seviye-üst seviye) ışığı algılayabilmektedirler.
Ağrı için de aynı şey söylenebilir.
Okullardaki şiddet üzerinde yoğun araştırmaları ile tanınan Fransız araştırmacı Eric Debarbieux (2009) göre şiddet tanımında ki belirsizlik ve
şiddetin eşik seviyesinin sıfır bandına doğru çekilmesi arzusu, ana sorundur:
“…Bu belirsizlik ayrıca sıradan davranışların da suçlanması gibi bir sonucu doğuracak, bu
tür davranışları çok daha ağır suçların işaretleri
gibi gösterecektir.”
“…Burada bir açık seçiklik gerekiyor: Burada sorunun kendisi değil sıkıntı veren, sıkıntıyı,
üstünde herkesin hemfikir olacağı evrensel ve sürekli geçerli bir şiddet tanımı vermek isteyenler
doğuruyor.”
“…Ama şiddetin tek bir tanımının olduğu pek
söylenemez. Olayın göreli gözüktüğünü söylemek
gerekir: Belli bir döneme, sosyal ortama, özel koşullara göre değişen bir olgu. Farklı dönemlerdeki
sosyal, hukuksal ve siyasal kodlara ve bir anlam
kazandığı yerlere bağlıdır. Hatta ve hatta bireyin
günün farklı saatlerindeki yorgunluk durumuna
bile bağlı olabilir. Bir sınıftaki gürültünün derecesi
gün içinde normal bir gürültü, günün sonunda ise
‘şiddetli’ bir gürültü gibi kabul edilebilir!” 28
Tanımlamalardaki en ciddi sıkıntı, “sonsuz
özgürlük” için “sıfır şiddet” mantığının felsefi olarak inşa edilip nesillerin aldatılması, yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesidir. Algılanan
şiddet eşiğinin düşmesi, bireyler arasında tolere
edilebilecek davranışların bile şiddet olarak algılanmasına yol açmaktadır.
27 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada
Kadına Şiddet, SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015,
s. 26-28.
28 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 26-28.

Algılanan şiddet eşiğinin düşürülmesi, muhtemelen, şiddet olarak yorumlanan olayların
sayısını arttırmakta, şiddet olarak yorumlanan
davranışlara karşı aşırı duyarlılık meydana getirmektedir. Yapılan şiddet tanımları, genel olarak
izafi ve tarafgirdir. Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında şiddeti,
“Genel anlamda şiddet sahip olunan güç veya
kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya
sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka
insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı
tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır.” (DSÖ,
ViolenceAgainst Women, 1996). olarak tanımlamışken; 2002 yılında tanım biraz genişletilerek,
“Fiziksel güç ya da kuvvetin, amaçlı bir şekilde
kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel zararla sonuçlanma ihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden
olacak şekilde tehdit edici biçimde ya da gerçekten
kullanılmasıdır.” (Dünya Şiddet ve Sağlık Raporu:
Özet, 2002) şeklinde tanımlamıştır.29
İstanbul Sözleşmesi’nde fiziksel şiddet, Madde 35’te başlık olarak bulunmakta ve fakat herhangi bir tanımlaması yapılmamaktadır:
“Madde 35-Fiziksel şiddet:
Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel
şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
Psikolojik şiddet, Madde 33’te oldukça esnek
ve kapalı bir şekilde tanımlanmakta, karar vericinin neyi, nasıl anladığına iş bırakılmaktadır:
“Madde 33-Psikolojik şiddet:
Taraflar bir şahsın psikolojik bütünlüğünü zorlamayla veya tehditlerle ciddi bir şekilde bozmaya yönelik kasıtlı girişimlerin cezalandırılmasını
temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.”
“Madde 34”, “Taciz amaçlı takip” başlığı ile
psikolojik şiddetin farklı bir boyutuna dikkat
çekmektedir.
Cinsel şiddetin herhangi bir tanımlanması yapılmadan Madde 36’dan Madde 40’a kadar olan
maddelerde cinsel şiddet olarak kabul edilen eylemlere yer verilmektedir (Maddeler üst bölümlerde verilmiştir): 1- Zina-fuhuş (Madde 36),
2- Zorla yapılan evlilikler (Madde 37), 3-Kadın
29 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 22.
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sünneti (Madde 38), 4- Zorla kürtaj ve kısırlaştırma (Madde 39), 5- Cinsel taciz (kapalı olmakla
birlikte bir tanımlama yapılmaktadır.)
Dikkat çeken nokta, yukarıda da ifade edildiği gibi, özgürlük-rıza-şiddet düzleminde cinsel şiddetin değerlendirilmesi, rıza olmak şartıyla her türlü cinsel ahlaksızlığın, zinanın, fuhşun
serbest olmasıdır. Aile, nesil ve toplum hayatını
korumak, İstanbul Sözleşmesi’nde yer almamakta, önemli olan bireyin, özellikle de kadının özgür olması, her istediğini yapabilmesi merkeze
alınmaktadır.
6284 sayılı Aileyi Koruma Yasası (!) ve Uygulama Yönetmeliğinde şiddet daha muğlak bir şekilde tanımlanmaktadır:
“6284 sayılı Yasa Madde 2-1d) (“6284 sayılı
Yasa Uygulama Yönetmeliği Madde 3-m) Şiddet:
Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün
keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal
veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel,
psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum
ve davranışı.”
Buradaki şiddet tanımında genel olarak bir
muğlaklık, izafilik vardır. Şiddet kavramının ortak paydalarından olan güç, kuvvet ve enerjinin
kullanımı ile niyet ve ıslah faktörü göz önüne alınmamakta; sadece muhatabın fiziksel, psikolojik,
cinsel ve ekonomik olarak zarar görüp görmemesi
esas alınmaktadır. Ayrıca tanımda geçen, sınırları
belli olmayan, 1- “zarar görme”, 2- “sonuçlanması muhtemel” hareketler ve 3- “özgürlüğün
keyfi engellenmesi” ifadeleri ile şiddet tanımının
sınırları keyfi olarak genişletilmekte ve de belirsizleştirilmektedir. Her üç ifade muhatabın anlayışına, algısına göre söz konusu eylemi, tutum ya da
tavrı, “şiddet” kapsamı içinde değerlendirecek ya
da değerlendirmeyecektir.
Türkiye’nin bir bölgesinde bağırarak konuşmak ya da küfürlü konuşmak sıradan bir iş iken
bir başka bölgesinde psikolojik ya da sözel şiddet olarak algılanabilir, değerlendirilebilir. Şiddet
kavramının bünyesinde yer alan izafilik, tanımlamalarda dikkate alınmazsa gelecekte her şey,
şiddet kavramı içerisine sokulabilir. Farklı yörelerdeki insanlar arasındaki evliliklerde ortaya çıkan çok temel sıkıntılardan biri de, bölgelerdeki

şiddet kavramına bakıştaki farklılık ya da izafilik
olgusudur.
Tanımda geçen “özgürlüğün keyfi engellenmesi” ifadesinde özgürlük kapsamına neyin girip
neyin girmediği belirsizdir. Özellikle evliliklerde,
aile hayatında, karşılaşılan en ciddi sıkıntılardan
biri “özgürlüğün keyfi engellenmesi” gerekçesidir.
Son yıllarda yargıya intikal eden yaygın bir olgudur. Karı kocanın, “Bu benim özel hayatımdır, karışamazsın!” tarzında eşine tepki vermesi, ailelerdeki geçimsizliğin ciddi tezahür şekillerinden biri
hâline gelmiştir.
Aile hayatı fertlere, karşılıklı sorumluluklar
yükler. Evlilik, ferdin bekâr iken sahip olduğu özgürlük alanını kısıtlar. Evlilik hayatında, “Bu benim özel hayatımdır, karışamazsın!” sözü güveni
yıkar, işin içine şeytanı sokar; ısrar, dönüşü olmayan bir sona doğru aileyi sürükler.
Bir koca karısına veya bir kadın kocasına
“Bu benim özel hayatımdır, karışamazsın!” demesi, muhataba uygulanan sözel, psikolojik şiddet değil midir? Eğer işin içinde bir de “sevgili”,
“aldatma” varsa muhataba uygulanan bir cinsel
şiddet değil midir? Aynı zamanda aile hayatına,
kültür ve medeniyet kodlarımıza, ahlak ve inanç
sistemimize bir hakaret, aşağılama, alaya alma,
ihanet değil midir?
Ankara’da yapılan bir panelde, bir katılımcı
ile panelist aile hâkimi arasında geçen aşağıdaki konuşma, son derece düşündürücü ve ibret
vericidir:30
“Katılımcı: “Bir aile hâkimi olarak size çok ağır
bir soru soracağım. ‘Kadın dilekçe verdi size, akşam sevgilimle yatacağım, kocam eve gelirse beni
keser. Uzaklaştırma talep ediyorum’. Ne karar
verirsiniz?
Aile hâkimi: Kapımı açtı biri geldi, ‘hâkim bey’
dedi, ‘ben uzaklaştırıldım evden’ dedi. ‘Bizim hanım eve dostunu aldı’ dedi. ‘Nafaka da bağlandı.’
dedi. ‘Ben finansör oldum.’ dedi. ‘Organizasyonu
yaptık.’ dedi. ‘Böyle bir eserimiz var, ne yapacağız?’ dedi.
Böyle bir yol açık…”
Kocasını aldatan bir kadının kocasına cinsel
şiddet, psikolojik şiddet uyguladığının çok çarpıcı bir göstergesidir. Bu konuşma, düşündürücü ve
ibret vericidir.
30 Muharrem Balcı, İstanbul Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi
Korumak, Pınar Yayınları, İstanbul, 2020, s. 84; https://twitter.com/ahmetstc01/status/1224784020342558720?s=20
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Bu millet bunu hak etmiyor. İstanbul
Sözleşmesi’ni dayanak edinerek bu milletin inanç
sistemine, ahlak sistemine, değer sistemine doğrudan ya da dolaylı yapılan bu tür saldırılar ile bu
milletin inançlarına, dinine bağlı her bir bireyine
sözel ve psikolojik şiddet uygulanmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi’nin bu yapısı ısrarla
tartışmaya açılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi
bu gerçeğin görülmemesi için kadına şiddeti
paratoner olarak kullanmaktadır. Bu konuda
Michaud’ın şiddet ile ilgili yaptığı tanımlama,
eksik olmakla birlikte dikkate değerdir: “Bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya
birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık
olarak, diğerlerinin bir veya birkaçının bedensel
bütünlüğüne veya törel (ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve sembolik ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun
zarar verecek şekilde davranmaktır.”31
Evet bütün bunları göz önüne aldığımızda şiddetin Kur’ân ve Sünnet merkezli olarak yeniden
tanımlanması gerekmektedir.

Sonuç: İstanbul Sözleşmesi = “Şiddetin Atlıkarıncası”
38

Karşılıklı güven üzerine kurulu olması gereken aile yapısının yasalar üzerinden güvensizliğe doğru çekilmesi, evliliğe karşı olan ilgiyi
azaltmakta, gençleri evlilikten soğutmakta ve
uzaklaştırmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi’ni hazırlayanlar, kendi öngördükleri, kültürel değerlerin dışındaki her şeyi
(din, kültür, ahlak, örf, âdet, gelenek, görenek,
töre vb.) tasfiye edecek şekilde bir şiddet anlayışı
ve tanımı inşa etmişlerdir.
Bu ana sorundur, temel sorundur.
Debarbieux göre şiddet kavramına bu yaklaşım tarzı, bir kısır döngü oluşturarak, şiddetin
şiddeti beslediği olumsuz bir çevrim meydana getirmektedir (“Şiddet Atlıkarıncası”):32
“Şiddetle ilgili olarak çağdaş ilişkilerde değişiklik gözlenmesi sonucu
bu olguya daha az tolerans gösterilmektedir…”

31 Michaud Yves, Şiddet, (çev: Cem Muhtaroğlu) İletişim
Yayınları, İstanbul, 1991, s. 11. Celalettin Vatandaş, Modern
Çöküş, İnsanın Modern Halleri, Açılım Kitap, İstanbul, 2015,
s.151-201.
32 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada
Kadına Şiddet, SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015,
s. 26-28.

“Şiddet etiketi çoğu zaman stratejik amaçlı
kullanılır. Resmi otoritelerin söyleminde ‘şiddet’
sözcüğü özellikle kötü ve ayıp olan her şeyi içine alabilecek bir sembol olarak kullanılır her zaman. Cinayet, işkence ve başka bir takım mahkûm
edilmesi gereken eylemlerle bir tutulur. Çatışma
durumları rakibin uyguladığı şiddeti ifşa etmek
ve eylemi bir meşru müdafaa biçimi olarak göstermek için bir fırsattır.
Bu anlayış ‘suç atlıkarıncası’nın dönmeye devam ettiği tehlikesini içinde barındırır.
Kutchinsky’nin bundan anladığı şuydu: Toplum
içindeki bazı güçler karşılıklı olarak birbirlerini
etkilerler ve güvensizliğin arttığı izlemini verirler.
Bazı suçlar polis ve adalet tarafından bilinir, dolayısıyla mahkûm edilir.
Böyle bir süreci dikkate alan medya bu bağlamda özellikle en sansasyonel olguların altını
çizer ki, bir ahlaki panik ortamı gelişir ve kamuoyu güvensizlik ortamına karşı yeni önlemler alınmasını ister. Bazı siyasi sorumlular bu durumdan
alabildikleri dersleri anlatmakta acele etmişlerdir
ve polis ve adliyeden sürekli yeni önlemlerin alınmasını istemişlerdir. Bunun sonucu olarak yurttaşlar üzerindeki denetim de sıkılaştırılabilir. Polis
ve adliye suçluları yakalama ve onlarla mücadele
etme konusunda daha fazla şansa sahip olurlar ve
istatistikler suçlarda bir artış görüldüğünü gösterirler ve yükselen bu eğri de yeni önlem taleplerini
haklı çıkarır. Öte yandan medyanın da şamatacı
röportajları eksik olmaz... Ve ‘atlıkarınca’ dönmeye devam eder.”
Her ne zaman aile ile ilgili yasa Meclis’te görüşülmeye başlansa yukarıdaki tasvir edilen senaryo, Türkiye’de uygulamaya sokulmakta ve “Şiddet
atlıkarıncası” dönmeye başlamaktadır.
Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi “şiddet
atlıkarıncası”nın dönmemesi için aşağıdaki soruların çok doğru ve adil bir şekilde cevaplandırılması gerekir:
“Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, “Toplumsal cinsiyet temelli bir
şiddet eylemi anlayışıyla”, “Toplumsal cinsiyete
dayalı şiddetin kadın mağdurları” ifadelerinde geçen şiddeti, “toplumsal cinsiyete” bağlayan kriter
nedir, ölçüt nedir?
Kadına yöneltilen her şiddet, niçin toplumsal
cinsiyet merkezli olmaktadır?

Umran • Eylül 2020

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEKİ ŞİDDETİN FELSEFİ ARKA PLANI
Kadına yöneltilen her şiddet, toplumsal cinsiyet merkezli olurken, erkek ve çocuklara uygulanan şiddet niçin toplumsal cinsiyet merkezli olmamaktadır? Aradaki fark nasıl belirlenmektedir?
Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet merkezlidir iddiasını bilimsel bulgular ne oranda
desteklenmektedir?
Genel olarak şiddete sebebiyet veren alkol,
uyuşturucu, kumar gibi diğer risk faktörleri yok
mudur?
Şiddet sadece ve sadece toplumsal cinsiyet tanımlamasındaki din, kültür, örf adet, gelenek merkezli midir?
Niçin şiddet kadın, erkek ve çocukları ihtiva
edecek şekilde bütüncül olarak ele alınmayıp sadece kadın merkezli ele alınması istenmektedir?
“Kadın olduğu için yöneltilen şiddet” ifadesinde, uygulanan şiddetin kadın cinsinden dolayı
uygulandığının ölçütü nedir? Bir hukuk metninde
böylesine ön şartlı ifadelerin yer almış olmasının
sebebi hikmeti nedir?
“Sözde “namus” adına işlenen suçlar” ifadesinde namus kavramının önüne eklenen “sözde”
sıfatı ile namus kavramının aşağılanması, değersizleştirilmesinin amacı nedir? Uluslararası bir
metinde böyle bir aşağılama ifadesinin yer alması,
namus kavramına önem veren toplumları, kültürleri, dinleri aşağılamak manasına gelmemekte
midir? Bu aşağılama TBMM’de nasıl kabul edildi?
Namus cinayetleri sadece erkekler tarafından
mı icra edilmektedir? Kadınlar da “namus cinayeti” işlemekte midirler? Veriler bize neyi göstermektedir? Bu veriler halka niçin sunulmamaktadır?
“Kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesi” ile şiddet uygulandığının ölçütü nedir?
Gerçekten kadınlara şiddet uygulayanlar, kadın
cinsinin ikinci sınıf oluşundan dolayı mı, yoksa
başka bir nedenle mi şiddet uygulamaktadırlar;
aradaki fark nasıl ortaya konmaktadır?
“Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması”, ifadesinde “toplumsal olarak
klişeleşmiş roller” ifadesi ile mevcut tüm toplumların kendi kültür ve medeniyet kodlarına göre
ihdas ettiği roller aşağılanmaktadır. Aşağılanan bu
rollerin yerine yeni roller ihdas edecek olan kültür
ve medeniyet kodları kime aittir? Onların gerçekten doğru, adil, insanı ve hak olduğunun garantisi
nedir?

Aile içi şiddet, ev içi şiddet diyenler, evin, ailenin dışındaki mekânlarda erkeğe, kadına ve çocuğa yöneltilen şiddeti niçin görmezler, görmek
istemezler?
Barlarda, pavyonlarda, diskoteklerde ve randevu evlerinde çalışmak/çalıştırılmak zorunda
bırakılan kadınların karşı karşıya kaldığı durum, cinsel taciz, tecavüz, cinsel şiddet kapsamına niçin girmemektedir? Bu, kadınları aşağılamak değil midir? Kadın haklarını savunanlar,
kadına şiddeti toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
olarak yorumlayanlar, bazı erkeklerin şehvetini iğrenç şekilde tatmin etmek zorunda bırakılan bu kadınları, bataklıklardan kurtarmak için
niçin ses çıkarmamakta ve “üç maymunları”
oynamaktadırlar?
Bu kadınların karşı karşıya bırakıldığı cinsel
şiddet, hangi toplumsal cinsiyete dayanmaktadır? Hangi inancın, dinin ve kültürün eseridir?
İstanbul Sözleşmesi “şiddet atlıkarıncası”nı
döndüren mekanizma nedir? Kime hizmet etmektedir? (Devam Edecek)
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İstanbul Sözleşmesi’ne Ruhunu Veren İdeoloji
Hukukçu Muharrem Balcı Pınar Yayınları arasında çıkan İstanbul Sözleşmesinden
İnsanı ve Aileyi Korumak kitabında küresel bir ifsâd projesi olarak toplumsal cinsiyet
eşitliğinin izini sürüyor ve bu kavramın, şaşırtıcı biçimde İstanbul Sözleşmesi’nin
temelini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Küresel bir proje olarak toplumsal cinsiyet
eşitliği söyleminden YÖK Tutum Belgesi’ne, anne-baba yerine ebeveyn kavramının
tercih edilmesinden cinsel tercih/yönelim ifadesine, İstanbul Sözleşmesi’nden Eğitimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesine kadar uzanan bir dizi hayati meselenin kapsamlı
ve eleştirel bir değerlendirmesini sunan kitabını Muharrem Balcı ile konuştuk. (Umran)

Muharrem BALCI

Ö
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teden beri tartışılan
İstanbul
Sözleşmesi
ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda kabul edildi?
AK Parti’nin Sözleşme’yi
onaylama
esnasında,
Sözleşme’nin
doğuracağı etkilerden bihaber olarak, bilinçsizce imzaladığına vurgu yapanlarla
Sözleşme’yi imzalamaktan
gurur duyduklarını söyleyenler var. Bu noktadan
hareketle adının ötesinde birtakım vurguları bulunan Sözleşme nasıl ele alınmalıdır?
İstanbul Sözleşmesi, CEDAW (Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi)’ın 1979’da kabulünden
itibaren dünyanın birçok ülkesinde yapılan konferansların, çalıştayların, oturumların konusu olan
çalışmaların bir sonucudur. Türkiye CEDAW’ı
1985’de imzaladı, 1986 yılında yürürlüğe koydu.
Fakat Türkiye o dönemde CEDAW’ın, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “aile hukuku” bölümüyle çelişen bazı maddelerine çekince koymuştu.
1999 yılında Türk Medeni kanununda yapılması
düşünülen değişiklikler sebebiyle bu çekinceleri kaldırdı. CEDAW, kadına karşı ayrımcılık yapılmamasını öngören bir Sözleşmedir. İstanbul
Sözleşmesi’ne kadar gelen süreçte 2007 yılında
3 yıl sürecek (2007-2010) Kadına Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanıp uygulamaya
konuldu. 2008’de 5 yıl sürecek olacak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” hazırlanıp

uygulandı. 2011’de İstanbul Sözleşmesi imzalandı ve hemen arkasından
2012’de “İstanbul Sözleşmesi esas alınarak” 6284
Sayılı Aileyi Koruma ve
Kadına Şiddeti Önleme
Kanunu çıkarıldı. 20122015 ve 2016-2020 yılları
arasında ikinci ve üçüncü
kez Kadına Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları hazırlanıp uygulandı.
2014-2018 yılları arasında ikinci kez Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı hazırlandı.
2018 yılında ise 2023’e kadar devam edecek olan
üçüncü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem
Planı ile ise hâlihazırda devam etmektedir.

Seküler Zihnin Ürettiği Anlayış ve Queer Kimlik
İstanbul Sözleşmesi’ni onurla imzaladıklarını söyleyenler, Sözleşme’nin arka planında ve
Sözleşme’ye ruhunu, rengini veren liberal düşüncenin ve feminist ideolojinin pek farkında olmayan, ‘AB’ye girelim de ne olursa olsun’ diyen
düşüncede yöneticilerdi. Bazıları da Sözleşme’deki kavramsallaştırmalara ve kurumsallaştırmalara
dikkatini veren ve bunların zararlarından korumak üzere hem Sözleşme’yi imzalayıp hem de
Sözleşme’deki kavramlara karşı kavram oluşturan
düşüncede idiler. Nitekim “Toplumsal Cinsiyet
Adaleti” kavramı bu düşünceden doğmuştur. Her
ne kadar bu kavramsallaştırmanın toplumda bir
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sayılabilir. Sözleşme evrensellik iddialarıyla fakat
karşılığı olmasa da bazılarının niyetinin böyle olkültürel görecelilik ürünü feminist ideoloji ile
duğu anlaşıldı.
önümüze konmuştur. Batı’nın evrensellik iddiaİstanbul Sözleşmesi, liberal bakışın anladılarının ne kadar boş olduğunu, evrensellikle küğı gibi “kadına şiddeti önleyici” özelliği ile değil,
reselliğin karıştırıldığını biliyoruz. Yine Batı’nın
içindeki tanımlamalar ve kavramsallaştırmalar yökültürel göreceliliğinin “queer/akışkan kimliğe”
nüyle ele alınmalıdır. Nitekim İstanbul Sözleşmesi
ulaştığını da biliyoruz. Bu iki kabulün, toplumuhazırlık görüşmelerine katılan eski Bakan Selma
muza bir şey söyleyemeyeceğini anlamak için saAliye Kavaf, görüşmelerde dillendirilen “farklı
dece dünyayı biraz tanımak yeterli. Fakat öncelikaile formları” kavramsallaştırılmasına, bakanlıkler, liberal bakış ve AB üyeliği
tan alınması pahasına karşı
olunca görülemiyor. Bugün
çıkmıştır.
queer/akışkan/sapkın kimlik
İstanbul Sözleşmesi, tüm
dünya gençliğini sarmalamış
Batı’nın
kültürel
insan hakları evrensel veya
durumda. İstanbul Sözleşbölgesel Sözleşme ve Bilgöreceliliğinin “queer/
mesi de feminist ideolojinin
dirgeleri gibi seküler zihnin
akışkan kimliğe” ulaştığını
ürettiği queer/akışkan kimlik
ürettiği liberal ideolojik anda biliyoruz. Bu iki kabulün,
üzerine bina edilmiştir. Bunu
layışın ürünüdür. İstanbul
toplumumuza bir şey
feminist grupların açıklaSözleşmesi buna ilave olarak
söyleyemeyeceğini anlamak
malarından da görüyoruz.
liberal zihnin ürettiği ve küiçin âlim olmaya da gerek
Üstelik feministler “queer
reselcilerin de desteklediği
yok, sadece dünyayı biraz
olmadan feminist olunmaz”
feminist ideolojinin ürünütanımak
yeterli.
Fakat
söylemini çekinmeden söylüdür. Hiçbir uluslararası sözöncelikler,
liberal
bakış
yorlar.1 Queer kimlik akışkan
leşme, niyet okuması yapmave AB üyeliği olunca
olup, her an her şey değişebidan, önümüze getirenlerin
lir anlayışıyla, fertlerin yukagörülemiyor. Bugün queer/
hayat ve dünya görüşleri derıdaki herhangi bir kimlikte
akışkan/sapkın kimlik dünya
ğerlendirilmeden yorumlanasabit olarak kalmayabileceğigençliğini sarmalamış
maz. Bunda 75 yıl öncesinde
ni, birinden diğerine geçiş yadurumda. İstanbul
70 milyon insanı katledenler,
pabileceğini, hatta sadece ino günden bu güne de dünyaSözleşmesi de feminist
sana değil, hayvana(zoofili),
yı sömürmeye devam edenideolojinin ürettiği queer/
ölüye(nekrofili,
ler, çıkarlarına ters düşenleri
akışkan kimlik üzerine bina
çocuğa(pedofili),
aile
topluca katletmeyi ihmal etedilmiştir. Bunu feminist
içine(ensest), fortçuluk, röntmeyenler, karakaşımıza, kara
grupların açıklamalarından
gencilik, teşhircilik gibi +
gözümüze âşık olarak bizim
da görüyoruz. Üstelik
lara yönelebileceğini söyler.
kadınlarımızı şiddetten kofeministler “queer olmadan
İstanbul Sözleşmesi’nde
rumayı amaçlayacaklar, öyle
feminist olunmaz” söylemini
güvenceye alınan “toplumsal
mi?!
cinsiyet eşitliği” doğal cinçekinmeden söylüyorlar.
siyetle birlikte, her tür cinSözleşme’nin göz ardı edisiyetsizliği, hatta yukarıda,
len birçok boyutunu gerek kinerelere kadar akabileceğini
tabınızda gerek çeşitli konuşbelirttiğimiz queer (akışkan) kimliği de güvence
malarınızda ele alıyorsunuz. Sizce Sözleşme’nin
altına alır. Çünkü queer kimlik de bir kimliktir, bir
hangi boyutları görmezden geliniyor?
cinsel tercih/yönelimdir, İstanbul Sözleşmesi’ne
Yukarıda da belirttiğim gibi Sözleşme’deki
göre güvenceye alınması gerekir. Queer kimlikte
kavramlar ve oluşturmayı öngördüğü kurumlar
herhangi bir cinsiyet kastedilmez, doğal cinsiyetgörmezlikten geliniyor. Özellikle de toplumsal
le birlikte her tür cinsel kimlik ve tercih/yönelim
cinsiyet, cinsel tercih/yönelim, aile yerine “ev”
1 Naz Hıdır, “Queer Olmayan Bir Feminizmin İmkânsızlığı
kabulü, 0-18 yaş arası kızların da “kadın” olarak
Üzerine”, Kaos GL Dergisinin Eylül-Ekim 2014 tarihli 20. yıl
kabul edilmesi ve kadınların yararlandığı “cinözel sayısı, https://www.kaosgl.org/haber/queer-olmayan-birsel özgürlüklerden” yararlanması gibi hususlar
feminizmin-imknsizligi-uzerine
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kastedilir. Queer ve feminist kuramın önde gelen
düşünürlerinden biri ve aynı zamanda ABD’de
uzun yıllar LGBTİ mücadelesi içerisinde yer alan
politik aktivist Judith Butler’e göre toplumsal cinsiyet (gender), “Bütüncüllüğü daima ertelenen,
herhangi bir anda asla tam anlamıyla olduğu şey
olmayan bir giriftliktir.2
Butler de bir feminist ve queer
kuramcısı olarak, queer kimliğin
toplumsal cinsiyet içinde yer aldığını ve akışkan kimlik anlamında
algılandığını ifade ediyor. Sözleşme sadece bu gruptaki insanların,
“akışkan kimliklerin” haklarını
veya şiddete maruz kaldıklarındaki güvenceyi değil, her tür ifade ve
örgütlenme özgürlüklerini, kendilerini afişe etmelerini, özendirmeyi ve her tür propagandayı da
güvenceye alır. Toplumsal cinsiyet
eşitliği, kadınlık ve erkeklik davranışlarının yeniden kurgulanıp değiştirilebilirliğini savunur. Bunun
gibi Sözleşme’nin göz ardı edilen
birçok yanı var. Söyleşi içinde yeri geldikçe bunlara değineceğim.

Küresel Politik Bir Proje
Kitabınızın adından devam edelim: İstanbul
Sözleşmesinden İnsanı ve Aileyi Korumak. Niçin
bu adı koydunuz çalışmanıza? Sözleşme nesillerimizi bozacak, aileyi çökertecek hangi hususları
içeriyor?
İstanbul Sözleşmesi tek başına değil tabi. Kitapta İstanbul Sözleşmesi’nden önce CEDAW’ın
ve sonrasında da Sözleşme’nin insan türü ve ailenin geleceğine dair endişeleri, kaynakları ile
birlikte inceledik. Maalesef, Müslüman camiada
muhafazakâr bazı aydınlarımız, dünyadaki gelişmelerle İstanbul Sözleşmesi ve benzeri uluslararası metinler arasında ilişki kurmadıklarından bu metinlerde görünen-görünmeyen amaç
ayrımı yapmadan, Sözleşmelerin eleştirilmesini,
“Sözleşme’ye haksızlık” olarak niteliyorlar. Esasen
sadece Sözleşme’ye değil, Sözleşme’yi yapan, imzalayan, uygulamaya koyan ve savunan zihniyete
eleştirimiz var. Bunu da bildiklerinden “Sözleşme
2

Judith Butler’den aktaran Ahmet Hakan Çakıcı, “İstanbul
Sözleşmesine İtiraz Edenlere İtiraz -1, https://www.ahmethakancakici.com/2020/05/itiraz-1.html

kadına şiddeti önlüyor” diye Sözleşme’ye masumiyet ve mağduriyet atfederek liberal görüşlerine
geçerlilik kazandırmak istiyorlar.
Bütün uluslararası kavramsallaştırmalar gibi
“toplumsal cinsiyet eşitliği” de küresel politik bir
projedir. İnsanlığın mahvına neden olacak, insan
cinsini insanlıktan çıkaracak, Harari’nin ifadeleriyle, insan türünü farklılaştıracak politikaların taşıyıcısı, bir
yapı-bozum projesidir. İstanbul
Sözleşmesi bu yapı-bozum projesinin uygulanmasında yasal(!)
dayanak olarak dayatılmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi ile insanların
iradeleri felç edilerek, toplumsal
cinsiyet eşitliği aşkına her tür queer/akışkan kimlik sapkınlığına yol
verilmektedir.
Küresel ölçekte iki ifsâd projesi yürütülmektedir. Bunlardan
biri bağımlılaştırarak köleleştirme,
diğeri cinsiyetsizleştirerek köleleştirmedir. Türlü eğlence yolları
kullanılarak gençlerin iradelerine
çökülmekte, bağımlılaştırarak köleleştirilmelerinin yanı sıra, cinsel tercih/yönelimler oluşturarak
iradeleri felç edilmek istenmektedir.
Bu bir politik savaştır ve bu savaşın asıl gayesi
insanları öldürmek değil, iradelerini yok etmektir. Nitekim savaş kurallarını formüle edip gelecek
kuşaklara aktaran Carl Von Clausewitz’in Savaş
Üzerine adlı kitabında tespit ettiği savaş kurallarının en önemlisi, belki de hepsinin özeti: “Savaş,
hasmını yok etmek için değil, iradesini yok etmek
için yapılır.” kuralıdır. Konu şiddet değildir. Şiddet bu projenin gösterilen ucudur. Arkadan gelen
asıl tehlike, iradeler üzerinde algı yönetimi ile
sonuca gitmektir. Nitekim kısmen de olsa bizde
dahi başarılı olmuştur.

Sözleşmeyi Feshetmek Sorunu Çözmez
Türkiye’de aileye bakış açısı birtakım uluslararası antlaşmalar ile çözülebilecekmiş gibi durmuyor. Antlaşmayı yapınca problemler çözülmediği
gibi antlaşmadan çıkınca da problemler çözülmüş
olmayacak Bu bağlamda şunu sormak istiyoruz:
Aile yapımız sağlam mı? Gündüz programlarından, haberlerden gördüğümüz kadarını dikkate alsak bile Anadolu’da bile çok sorunlu aile yok mu?
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Hiçbir uluslararası sözleşme Türkiye’deki aile
problemini çözmez. Sözleşme’yi feshetmek de sorunu çözmez. Bundan dolayıdır ki, son yazdığım
makale, “İstanbul Sözleşmesi Feshedilse Ne Olur,
Edilmezse Ne Olur?”3 Dünyadaki en iyi aile yapısı bizde olmasına rağmen, özellikle şiddet dili ve
fiilleri nedeniyle dikkatleri çekiyor aile yapımız.
Bizim inanç ve kültür yapımızda, aile yapımıza
dair, uluslararası belgelerden çok daha nitelikli
belgeler var. En başta Kur’ân ve Sünnet, insan ve
aile konusunda hayatı ve kâinatı kuşatan bir enginliğe sahip. İnsan onurunu koruyacak en sağlıklı yol Allah’ın vahyi ve Peygamberi’nin Sünnetidir.
Fakat İslâm’ın farklı yorumlarından kaynaklanan
şiddet ve ayrımcılık dili ve uygulamaları maalesef sadece kadına değil, tüm canlılara şiddeti önlemede büyük engel oluşturuyor. Bu nedenledir
ki konferanslarımızda ve yazılarımızda öncelikle
kanaat önderlerimizin ve siyasilerimizin, yani örnek şahsiyetlerin şiddet konusunda toplumu çokça aydınlatmalarını, bilgilendirmek için kurumlar oluşturmalarını, devletin de şiddeti önleyici
çalışmalar ve kurumlar oluşturmalarını öneriyoruz. Milletin temsil edildiği TBMM’de siyasilerin
kendi aralarında kullandıkları dil, kanaat önderlerinin kadın konusunda indi yorumları maalesef
şiddetin önlenmesinde önümüzde engel olarak
duruyor. Öncelikle bu sorunu çözmek gerekiyor.
Anadolu’da çok sorunlu aileler olduğu doğru fakat bir doğru daha var, şiddet sadece Anadolu’ya
has bir tutum değil, kentleşmede de şiddet dili ve
olgusu hâkim. Gün geçmiyor ki okumuş taifeden
şiddet haberleri almayalım. İşte TBMM’nin oturumlarında yaşanan şiddet…
Sözleşmedeki tüm maddeler bizatihi kötü mü?
Olumlu tarafları yok mu?
Sözleşme’nin hangi düşünce ile yapıldığı önemli. Feminist ideolojiyle yapılmış bir
Sözleşme’nin iyi maddelerini neden arayalım ki?
Bozuk saat günde iki kere doğru gösteriyor, diye
o saati sağlam sayamayız. İstanbul Sözleşmesi
için de geçerli bu. Elbetteki insan eliyle hazırlanmış bir Sözleşme’de insani unsurlar olacaktır.
Fakat insanın olduğu yerde inançlar, ideolojiler,
değerler ve bunlara uygun davranışlar da olacaktır. Önce sonuçları değil, sebepleri konuşmalıyız.
3

Muharrem Balcı, “İstanbul Sözleşmesi Feshedilse Ne Olur?
Edilmezse Ne Olur?” http://www.muharrembalci.com/
hukukdunyasi/tce/1102.pdf

İstanbul Sözleşmesi bir sonuçtur. Sözleşme’ye ruhunu, rengini veren ise sebeptir. Feministler bu
Sözleşme’ye en az 30 madde koydurduklarını
söylüyor. Bazıları da “Bu Sözleşme’yi biz yaptık,
virgülüne dokundurmayız!” diyor. Bu durumda
Sözleşme’nin iyi-kötü maddelerini cımbızlamanın bir yararı yok. Kendi inanç değerlerimizden
bir Sözleşme üretebiliriz. Bunun adı da “Ankara
Kriterleri” değil, “İslâm’ın Kriterleri” olmalı. Hem
böylece İslâm’ın yanlış yorumlarının sebep olduğu şiddete de bir nebze çare üretmiş oluruz. Hükümet İstanbul Sözleşmesi’nin Ankara (laik/seküler) kriterlerine dahi uygun olmadığını gördü ve
Sözleşme’yi tartışmaya açtı.

Şiddetin Kaynakları ve Cinnet Toplumu Hayali
Kadına karşı şiddeti önleme yönüyle öne çıkarılan İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerini
engelliyor mu? Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden
çekildiğinde kadın cinayetlerinde artış söz konusu
olur mu?
İstanbul Sözleşmesi 2014’ten bu yana yürürlükte. Kaldı ki Sözleşme’deki “şiddetin kökünü
kazıma” iddiası CEDAW’dan beri var. 1985’den
bu yana uluslararası sözleşmelerle şiddetin kökünü kazımaya çalışıyoruz, fakat asıl olarak -bilinçli
yahut bilinçsiz- şiddetin değil, inanç değerlerimizin, dinin, gelenek ve göreneklerin, adetlerin
ve namus anlayışımızın kökünü kazıyoruz. Sözleşme taraftarları “İstanbul Sözleşmesi uygulansın!”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” gibi slogan ve
taglarla algı oluşturuyorlar. Sözleşme 2014 yılından, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ise 90’lı yıllardan
beri yürürlüktedir ve “devlet politikası” olarak
tüm kurumlarda uygulanmaktadır. Buna rağmen şiddet azalmamaktadır. “Sözleşme’nin hangi
maddesi uygulanmıyor?” sorusuna cevap veremiyorlar. Dolayısıyla Sözleşme’den çekilsek bile
bu hâlimizle şiddeti azaltamayız. Ancak İstanbul
Sözleşmesi’nin uygulama kanunlarında, TCK ve
6284 sayılı Kanunda yapılacak iyileştirmelerle bir
nebze azalabilir. Tabii ki şiddeti önleyecek açılımlar ve kurumlar oluşturarak, milletin inanç değerlerindeki şiddet karşıtı sabiteleri öne çıkararak,
indi yorumlara değer vermemek suretiyle şiddeti
azaltmaya çalışabiliriz. Sözleşme’den çekilindiğinde veya feshedildiğinde şiddette bir azalma veya
çoğalma olmaz. Şiddet, Sözleşme kaynaklı olmaktan ziyade, şiddet dili ve Sözleşme’yi dayanak alan
kanunlar ve uygulamalarındadır.
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Peki, İstanbul Sözleşmesi’nin kadın ve erkeğin
birbirinden biyolojik olarak farkını ortadan kaldırmaya matuf bölümleri var mı?
Tartışma da bu nedenle başladı. Sözleşme’nin
aşağıda sayılı maddelerinde söz konusu farklılığı
ortadan kaldırmaya/kökünü kazımaya matuf bölümler kısaca sıralıdır.
- 2. maddesindeki kapsam (toplumsal cinsiyet)
- 3. maddesinde tanımlar. (Tanımlanmamış
Şiddet türleri: Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve
cinsel şiddet. İlaveten toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet, kadına şiddet, aile içi şiddet)
- 4. maddesinde, cinsel tercih/yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği.
- 12. maddesinde, kültür, gelenek, görenek,
din veya sözde namusun kökünün kazınması.
- 14. maddesinde eğitim. Bizdeki kurumsal
karşılığı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi (ETCEP)
- 34. Maddede ısrarlı takip.
Bu maddelerin, kadın ve erkeğin biyolojik
olarak farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu görülüyor. Farklılıkların ortadan
kaldırılması için de, toplumun gelenek, görenek,
örf, âdet, namus anlayışlarının kökünün kazınması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Her türlü
din ve din kaynaklı inanç ve anlayışlarının olmadığı bir toplum tasavvuru. Buna tasavvur demek
bile tasavvura ihanet. Bunun adı cinnet toplumu
hayalidir.

Sözleşme’nin Uygulanması ve Sonuçları
İstanbul Sözleşmesi eşcinsel çevrelere özgüven
mi kazandırıyor? Vaktiyle okullarda ve üniversitelerde ise hâlen uygulanan projelerle çocuklar eşcinselliğe yatkın bir kamuya mı hazırlanıyor?
İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti “ev
içi”nde önlemeyi amaçlamaktadır. Evden kasıt,
her türlü meşru veya gayrı meşru birlikteliklerdir,
yani partner ilişkileri de dahil. Bu da eşcinsel ilişkilere özgüven kazandırıyor. Burada sorun eşcinsellerin bir arada ev içinde yaşamaları ve bu ilişkilerde şiddeti önlemeden öteye geçerek, bu ilişki
sahiplerinin her tür haklarının, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin güvenceye alınmasıdır. Bir
başka deyişle ifade özgürlüğü kullanılarak görünürlük ve afişe olma, içselleştirilme imkânı tanınmaktadır. Bizim kültürümüzde buna “ifsâd” denir
ve her türlü ifsâd hareketi engellenir. Nitekim

Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerin aktivizmine, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelime
getirdiği eleştirilere karşılık Baroların güvencesi
İstanbul Sözleşmesi olmuştur. İstanbul Sözleşmesi sadece bu durumlarda şimdilik uygulanmıyor.
Uygulansaydı Başkan’ın yargılanması gerekirdi.
Eşcinsellere bundan daha büyük özgüven nasıl
sağlanabilir? Bunun kadına şiddetle alakası nasıl
kurulabilir?
İstanbul Sözleşmesi’nin 14. maddesi, taraf
devletlere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, öğretim
materyallerine, resmî müfredata ve eğitimin her
seviyesine eklenmesi için gerekli adımları atma
mükellefiyeti yüklüyor. Bu yükümlülüğün bizim
ilk ve ortaokullardaki karşılığı ETCEP’dir. Üniversitelerdeki karşılığı KASAUM’(Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi)lardır.
İstanbul Özyeğin Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Eleştirel Erkeklik İncelemeleri
İnisiyatifi, Stony Brook Üniversitesi Erkek ve Erkeklik Araştırmaları Merkezi ve İzmir Üniversitesi
Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle ‘erkeklik cinsiyetini ortadan kaldırmaya yönelik
bir adım’ olarak gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası
Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’nun açılış
konuşmacısı Hanken School of Economics’ten İngiliz Profesör Jeff Hearn, erkekleri ötekileştiren
“Uluslarötesi ‘Erkekler’ Politikasını Konumlandırma: Aktivizm, Politika, Kuramlaştırma” başlıklı
bir konuşma yaptı. Konuşmasında; “erkeklerin de
muzdarip olduğu ‘erkeklik’ rolleri ile mücadele etmenin gerektiğini”, “birden çok toplumsal cinsiyet
ideolojisinin var olması gerektiğini”, “toplumsal
cinsiyet ikiliğini yok ederek, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi birçok ikili karşıtlık arasındaki
ayrımı ortadan kaldırmak gerektiğini” ifade etti.4
İstanbul Sözleşmesi’nden ne/neler anlaşılması
gerektiği artık yeteri kadar açık değil mi? İstanbul
Sözleşmesi “devlet politikası” olarak uygulandığında, eğitimden, ekonomiye, sanattan spora tüm
branşlar ve kurumlar toplumsal cinsiyete göre dizayn ediliyor. Erkekliğin bitirilmesi de bu kategoride bir faaliyet oluyor.
4

“Yeni cinsiyet ürettik, erkekliği yok edeceğiz”, https://www.
habervakti.com/gundem/yeni-cinsiyet-urettik-erkekligi-yokedecegiz-h80902.html
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6284 Sayılı Kanun ve EK 12. Protokol
Sözleşme’yi hayata geçirmek için çıkarılan
6284 Sayılı Kanun hakkında neler söylenebilir?
Sözleşme çerçevesindeki anlamını açar mısınız?
6284 Sayılı Kanun, dayanak olarak İstanbul
Sözleşmesi’ni almaktadır. Başka bir ifadeyle 6284
Sayılı Kanun İstanbul Sözleşmesi’nin uygulama kanunudur. İlginçtir, Kanun, Sözleşme’nin
TBMM’de onaylanmasından 2 yıl önce hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Hangi mantıkla? Sözleşmenin mutlak surette TBMM’de onaylanacağına
dair bir özgüven mantığıyla. Peki bu süreçte halka
da bilgi verilip bu özgüven sağlanmış mı? Hayır!
6284 Sayılı Kanun, Sözleşme’nin taraf devletlere (Türkiye’ye) yüklediklerini kurumsallaştıran ve
yaptırımlar içeren kanundur. İstanbul Sözleşmesi ile 6284 Sayılı Kanun arasındaki ilişkiler eleştirildiğinde Sözleşme taraftarlarının savunması,
“Sözleşme’de 6284 Sayılı Kanundaki tedbirler ve
cezalar yer almamaktadır” şeklinde oluyor. Sözleş-

anlamıyla cezalandırılmıyor olabilir. Bunun için
de AB, EK 12. Protokolün Türkiye tarafından
onaylanıp uygulamaya geçirilmesi için bastırıyor.
EK 12. Protokol imzalandı fakat onaylanıp yürürlüğe girmedi. Onaylanırsa ayrımcılık, homofobi,
transfobi ve cinsel özgürlüklere ilişkin tüm açılımlar uygulamaya girecek ve yaptırımlar da uygulanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin bu konudaki
tereddütleri devam etmektedir. EK 12. Protokol
uygulamada olsaydı Diyanet İşleri Başkanı’nın
hutbede yaptığı konuşma nedeniyle yargılanması
gerekirdi. Ankara ve İzmir Barolarının dayanağı
asıl EK 12. Protokoldür. Baroların sesine güç katan da Avrupa Parlamentosu üyesi Nacho Sanches Amor olmuştur. Ne diyordu Amor? “Avrupa
Konseyi’nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da
nefret söylemine veya LGBTİ’lere karşı herhangi
bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel,
geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır.”

Bizim inanç ve kültür yapımızda, aile yapımıza dair, uluslararası belgelerden çok daha
nitelikli belgeler var. En başta Kur’ân ve Sünnet, insan ve aile konusunda hayatı ve kâinatı
kuşatan bir enginliğe sahip. İnsan onurunu koruyacak en sağlıklı yol Allah’ın vahyi ve
Peygamberi’nin Sünnetidir. Fakat İslâm’ın farklı yorumlarından kaynaklanan şiddet ve
ayrımcılık dili ve uygulamaları maalesef sadece kadına değil, tüm canlılara şiddeti önlemede
büyük engel oluşturuyor.

me “çerçeve bir metin”dir. Ayrıntıları kanun ve diğer yasal düzenlemelerle yapılır. Nitekim İstanbul
Sözleşmesi’ndeki çerçeve yükümlülükler 6284
Sayılı Kanunda “Önleyici” ve “Koruyucu” tedbirler başlıkları altında ceza yerine geçen güvenlik
tedbirleri şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi netice
ifade etmez, 6284 Sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Sözleşme kapsamındaki taahhütlerden gerçekleşeni, uygulananı var mı?
Sözleşme’den önce 2002 ve 2005 yıllarında
İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği tüm tedbirler ve cezalar yasalaştırılmıştır. Sözleşme bir nevi
kadayıfın üzerine kaymak olmuştur. Sözleşme
tüm hükümleriyle uygulanıyor, diyebiliriz. Belki ayrımcılık türünden yaklaşımlar, ifadeler tam

Yumuşak Karnımız Şiddet ve Seküler Postyapısalcı
Düzenlemeler
Aile kurumunun Müslüman toplumlarda
Batı’ya karşı oluşan savunma psikolojisinin bir
sonucu olarak “son kale” görüldüğünü biliyoruz.
Bu bağlamda siz buna itiraz etseniz de aileyi öne
çıkaran tüm yaklaşımlar muhafazakâr olarak etiketleniyor. Yayıncı olarak hukuk odaklı pek çok
kitap neşrettiniz vaktiyle. Hukuk literatürünü de
yakından takip ediyorsunuz. Topyekûn bir hukuk
dönüşümü için bir aile hukuku yazmak gerekir mi?
Bizde yanlış bir anlayış var. Nerede bir eksiklik,
yanlışlık görsek hemen kanun yaparak tamamlamayı, düzeltmeyi düşünürüz. Oysaki hukuk bir
bütündür. Özel ve tüzel kişiler hukukuyla, kamu
kurumları ve birey-devlet ilişkileriyle bir bütün
ve bu bütüne hayat veren de dünya görüşümüz,
hukuka bakışımızdır. Hukuka bakışımız adalet
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anlayışımızı da içerir. Bugüne kadar yasalaştırmalar eklektik şekilde, yok kanun-yap kanun
şeklinde gelişti. Oysa Müslüman hukuk bilincini
öncelesek, hukukun kılcal damarlara kadar yayılmasını dileyip, yapmaya çalışsak, insan temel
hak ve özgürlüklerini başkaları bize dayatmadan
kendimiz düşünüp düzenlesek, uygulasak yamalı
kanunlar yapmaya gerek kalmayacak, seküler ideolojilerin tasallutuna mahkûm olmayacağız.
Bizim bir aile hukukumuz var, hem de en iyisinden. Fakat İslâm’ın tarih içindeki yanlış yorumlamalarından kaynaklı olumsuzluklar şiddeti
körüklediğinden, yumuşak karnımızdan vuruluyoruz. Yumuşak karnımız şiddet, şeytan da işte
oradan yaklaşarak, önümüze seküler postyapısalcı
düzenlemeleri dayatıyor.
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Sözleşme odaklı tartışmaların son günlerde daha da arttığını görüyoruz. Bunu nasıl
yorumluyorsunuz?
Sözleşme odaklı tartışmaların yoğunluğu yeni
sayılır. Özellikle sosyal medyadaki yoğunluk daha
da yenidir. Sosyal medyada, 6284 sayılı Kanundan
doğan mağduriyetler birçok gruplaşmaları doğurmuştu. Bunlar nafakazedeler, çocuk haczi mağdurları, genç evliler gibi öbeklenmelerdi. Sadece
Aile Akademisi Derneği ve SEKAM’ın çalışmaları
bu hukuksuzluklarla İstanbul Sözleşmesi’nin ilgisini kurdu ve sosyal medyaya taşıdı. Bizlerin konferansları, söyleşileri, yazıları ve sosyal medyaya
taşıması ile bu gruplar “tüm kötülüklerin anası”
olarak İstanbul Sözleşmesi’ni gördüler ve dillendirdiler. Bunu yadırgamamak gerekir. Mağduriyetler insana yeni söylemler, yeni hareket alanları
açar. İstanbul Sözleşmesi çerçeve metin olarak

İstanbul Sözleşmesi ahlaki çöküntüye
kavramsal ve kurumsal olarak dayanak
oluyor. Sözleşme ahlaki çöküntüleri,
ifsâd projelerini canlandırır, güvenceler
sağlar. İstanbul Sözleşmesi feshedilse
bile AİHM, AİHS ve İstanbul Sözleşmesi
hükümleri uyarınca yapmış olduğu
içtihatları uygular, değişen bir şey
olmaz. Kendimizden medet umup şiddeti
ve şiddetin kaynaklarını, eşcinsel
aktivizmin felsefesini kurutmalıyız.

TCK ve 6284 üzerinden zihinleri kurumsallaştırırken, karşıtlarında da örgütlenmeler ve mağdurların/mağduriyetlerin sesini duyurmayla gündeme oturdu. Elbette siyaset kurumu bu durumu
görmemezlikten gelemezdi ve “Sözleşme nâs
değildir.” söylemi ile Sözleşme’yi tam anlamıyla
tartışmaya açtı. Siyaset kurumu, leh ve aleyhine
Sözleşme’yi tam manasıyla tartışılır hâle getirdi.
Artık bir farkındalık oluşmuştu ve istediğimiz de
buydu. Zira “İnsanlık onuru farkındalıkla başlar.”
diyorduk. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girildi. Ya Sözleşme feshedilecek ya da bir parmak
bal çalınan ağızlar susturulacak, ikinci ihtimal
mümkün değil, siyaset çare bulacak!

Ahlaki ve Toplumsal Çöküntüye Kavramsal ve
Kurumsal Destek
Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı aldığında nasıl bir manzara ile karşılaşılır? Bu
ayrılış aile, kadınlar ve toplum olarak bizi nasıl
etkiler?
Böyle bir ihtimali düşünmedim, çünkü
Türkiye’nin Sözleşme’yi feshedebileceğini sanmıyorum. Velev ki feshedilsin, kanunlarda gerekli
düzenlemeleri yapmadıkça bir şey ifade etmez,
gereksiz yere AB ile zıtlaşılmış olur. Yukarıda
söylediğim gibi, Ankara kriterleri değil, İslâm’ın
kriterleri uygulanacaksa bir anlamı var ve AB ile
zıtlaşmaya değer. Aslolan topyekûn şiddete karşı
çıkmak ve düzenleme yapmaktır. Şiddetin kaynaklarına inmeden de bu mümkün değil. Şiddetin
birincil kaynağı bağımlılıklardır. Devletin bağımlılıklar konusunda gözleri yumuk, kulakları kapalı,
zihni dumur vaziyette iken hangi kriterlerle şiddeti durduracak? En sağlıklı yol, sivil toplum çalışmalarının önünü açarak halka gitmek, şiddetin
kaynaklarına yönelmek, şiddeti azaltıcı çalışmalara sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla öncülük
etmek olmalıdır. Yardım kuruluşları olarak çalışan STK’larımızın, şiddetle mücadeleyi, şiddetin
birincil kaynağı olan bağımlılıklarla mücadeleyi,
devlete rağmen, devlete karşı yürütebilmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, biraz önce de ifade ettiğim gibi şiddetin kaynaklarından biri de devletin
oluşturduğu bağımlılıklar ve siyasilerin şiddet dilidir. Aksi hâlde şiddetin kaynağına inmeden uygulanacak yöntem bugüne kadar olandan farklı olmayacak, dolayısıyla sonuç da farklı olmayacaktır.
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Zaman zaman şunlar gündeme geliyor:
Sözleşme’yle cinayetler engellenir, insanlar eşcinsel olur mu? Hatta Sözleşme’den geri çekilmenin
saldırganlığa prim vermek anlamına geleceğini
düşünenler de var. Acaba Sözleşme’ye çok mu anlam yükleniyor?
Sözleşme ile cinayetler engellense idi 9 yıllık uygulamada engellenmiş olmalıydı, tam tersi
oldu. İstanbul Sözleşmesi 6 yıl önce yürürlüğe girdi fakat biraz önce de söylediğim gibi bu çerçeve
metnin hükümleri 2002 ve 2005 yıllarında TCK
ve TMK’da yapılan düzenlemelerde yasalarla güvenceye alınmış, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden 2 yıl önce de 6284 Sayılı Kanun yürürlüğe
girmiş, öngörüler, yükümlülükler neredeyse 20
yıla yakındır uygulamadadır. Buna rağmen şiddet
azalmamıştır.
Sözleşme ile insanlar eşcinsel olmaz, insanları eşcinsel yapan ailevi sorunlar, parçalanmış
aile, toplumsal ahlaki çöküntü ve buna karşı
duyarsızlıklardır. İstanbul Sözleşmesi ahlaki çöküntüye kavramsal ve kurumsal olarak dayanak
oluyor. Sözleşme ahlaki çöküntüleri, ifsâd projelerini canlandırır, güvenceler sağlar. İstanbul
Sözleşmesi feshedilse bile AİHM, AİHS ve İstanbul Sözleşmesi hükümleri uyarınca yapmış olduğu içtihatları uygular, değişen bir şey olmaz.
Kendimizden medet umup şiddeti ve şiddetin
kaynaklarını, eşcinsel aktivizmin felsefesini kurutmalıyız. Sözleşme’ye olduğundan fazla anlam
yüklenmiyor, aksine Sözleşme’ye rengini, ruhunu
veren ideoloji yeteri kadar konuşulmadı bile. Sadece İstanbul Sözleşmesi değil, tarafı olduğumuz
tüm insan hakları belgeleri hakkında çok az inceleme var. İncelemeler genelde belgelerin görünen
yüzü ve amaçları üzerine. Felsefeleri, ideolojileri
üzerine derinlemesine aydınlatıcı çalışmalar yok.
Batı’nın insan hakları karnesine bakmadan yapılan değerlendirmeler var. Bu yönden baktığımızda
İstanbul Sözleşmesi’ne yüklenmesi gereken anlam
daha fazla olmalı ve yeni yeni bu anlamda incelemeler görülüyor.
İstanbul Sözleşmesi odaklı olarak gündeme
gelen konular arasında toplumsal cinsiyet meselesi de yer alıyor. 1980’lerden sonra Türkiye’de öne
çıkarılan sosyoloji literatürü başta olmak üzere
siyaset bilim, antropoloji ve ilahiyat çalışmalarında cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasında bir ayrışma göze çarpıyor. İslâmi çevrelerin bu konuda

birbiriyle taban tabana zıt hatta neredeyse batıcı
ve modernistlerle özdeş görüşler beyan ettikleri
görülüyor. Tüm bunlar bize ne söylüyor?
“Cinsiyet”, bildiğimiz gibi yaradılıştan gelen
kadın ve erkek cinsiyetini ifade ediyor. “Toplumsal cinsiyet” ise İstanbul Sözleşme’sinde; “M.3/c.
Belirli bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü sosyal olarak inşâ edilen (kurgulanan) roller, davranışlar, etkinlikler ve yaklaşımlar
anlamına gelir.”
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” de, toplumun
cinsler için uygun gördüğü davranışların, değerlerin eşitlik içermesi, ayrımcılık yapılmaması anlamında kullanılmaktadır. Ancak dikkat edilecek
nokta, sadece yaradılışın değil, toplumun belirlediği cinslere, cinsiyet rollerine, tercihlere/yönelimlere karşı ayrımcılık yapmamak dayatılmaktadır.
Feminizmin kuramcılarından Judith Butler’e
göre, toplumsal cinsiyet, “Toplumun kültürel
olarak kişiye tanımladığı ve zorladığı kimliklerdir. Kadınlık, kızlık, erkeklik, delikanlılık gibi…
Gerçekte böyle kimlikler ve böyle kategoriler
yoktur. Bütün bunlar toplum tarafından bireylere
zorla giydirilmiş anlamlardır. Tüm bu kimlikler
eşit düzeyde algılanmalı, bu zorla giydirilmiş anlamlar kaldırılmalı, Maskülinite/Patriyarka denen
“erkek” egemen yapının ortaya koyduğu şiddet
önlenmeli.”
İslâmi kesimdeki entelektüellerimizden bir
kısmı Sözleşme’yi ve genel olarak insan haklarını
liberal bakışla yorumladıklarından, onların gözünde bu kavramlar insanlığın ulaştığı yüce değerler olarak algılanıyor ve yansıtıyorlar. Bunu yaparken de mutlak doğruyu ifade eden beyanlarda
bulunarak, muarızlarını da cahillikle suçluyorlar.
Koca koca akademisyenler, kendilerinden farklı düşünceye sahip olunabileceğine ihtimal bile
vermiyorlar. Liberal ideolojinin doğmaları, hiçbir
kesinlik taşımazken, küresel güçlerin ve medyanın desteğiyle müslümanların sabitelerini bastırıyor. Hatta zaman zaman Kur’ân ayetlerinden de
delil getirmeye çalışıyorlar. Sözleşme’nin feminist
ideoloji ürünü olduğunu gözümüzden kaçırmaya
çalışıyorlar. Şu ifadelere bakar mısınız? “İstanbul
Sözleşmesi aile içinde, yani evde şiddetin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Başka bir ifade ile kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, hastalar (bakıma muhtaç olanlar),
bazen erkekleri de kapsayan aile içi şiddetin her
türlüsünü ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
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Aile içi fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, sömürü ve
zulmü kaldırmayı amaçlamakta ve mağdurları
korumayı düzenlemektedir… Çocuklara tecavüz
eden sapkınları mı savunuyor? Gerçekten neyi
savunuyorlar, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanlar? Çocuk istismarcılarına en ağır cezayı istersin;
tecavüzcüleri aşağılarsın; eş katillerini lanetlersin;
hasta, engelli ve yaşlıya saygısızlığı kötülersin;
tecavüzcüleri aşağılarsın ama bütün bu suçları
engellemeye çalışan uluslararası bir sözleşmeyi hedef alırsın. Bu nasıl bir ahlaki tutarsızlıktır?
Allah’ın (İsrâ 70. ayette) “onurlu yarattım” dediği insanların (kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı,
hasta vs.) onurlu bir yaşam sürmesini savunan bir
düzenlemeye nasıl karşı çıkarsın? Lütfen kavganızı başka yerde verin. Ortak ahlaki ilkelerimizi,
dinimizi ve evrensel değerlerimizi kirletmeyin.”5
Batı’nın seküler ve küresel liberal zihniyeti,
tüm insanlığı haraca bağlar, bağımlılaştırır, cinsiyetsizleştirir, insanlığa savaş açıp insanlığın sonunu getirirken, bir yandan da bize güzellikler,
onurlu bir yaşam sürmemizi savunan sözleşmeler
sunuyormuş! İçerideki Batı’lılarımız da bir yandan
ahlaki değerlerimizin ve ailemizin altını oyarken,
diğer yandan bize güzellikler, saadetler sunuyor!
İşte zihniyet bu!

Yenilmişlik Sendromu ve Gelecek
Sözleşme’de bazı kavramlara yönelik eleştiriler
ve vurgular, İslâmi hassasiyetleri de hedef alıyor
mu? İslâm hukukunun İstanbul Sözleşmesi, kadın
cinayetleri, aile gibi hususlara bakışı nasıl; niçin
müslümanlar, ilahiyatçılar İstanbul Sözleşmesi’ne
alternatif olsun, olmasın müdahil olabilecek bir
metin kaleme almadılar, almıyorlar?
Sorunuzun öncelikle son kısmından cevaplayayım: İslâm Hukukunun kadın cinayetleri, aile
gibi hususlara bakışı nettir: Şiddet kabul edilemezdir. Bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmekle
eşdeğerdir. Müslüman aydınlar, âlimler BM Evrensel İnsan Bildirgesi’nin alternatifini 1983’de yaptılar, BM’de okudular fakat sonrası gelmedi. Hiçbir
ideolojik ortaklığı olmayan milletler hâlinde darmadağın topluluktan “ümmet bilinci” beklenemezdi ve olmadı da. Buna karşın feminist ideoloji,
kendince hayatı ve kâinatı izah etmeye çalışıyor,
5

Nezir Akyeşilmen, “İstanbul Sözleşmesi, Din ve
Ahlak”.
https://www.ilksesgazetesi.com/yazilar/
istanbul-sozlesmesi-din-ve-ahlak-8143?fbclid=IwAR3CTPfgZlrs5Piyv9Lv0VbWnl3Xe0z-ygmDBfor-JZDGxl0kP_
sD1lRo4

bir ideoloji oluşturuyor, iman ilkeleri belirliyor.
Kederde ve kıvançta bir, sembolleri, sloganları,
hedefleri bir, bir nevi “ümmet modeli” çiziyor.
Müslüman camia hâlâ yenilmişlik sendromunu
üzerinden atamamış. Baksanıza bazı müslüman
aydınlarımız, İstanbul Sözleşmesi’ni kastederek,
“Bir Sözleşme’ye bu kadar zulmedilmez!” diyebiliyorlar. Zulmeden biz, adalet tesis eden seküler
bakış ve kurumlar!
Müslüman camia, kendi içinde şiddeti bile konuşamıyor. Töre cinayetlerini konuşamıyor. Genel anlamda her tür canlıya şiddeti konuşamıyor.
Dinin yanlış yorumlarında takılıp kaldığından
şiddet sürekli yumuşak karnımız olmaya devam
ediyor. Tabiat boşluk kabul etmediğinden, şeytan boş bulduğu yumuşak karnımızdan, sağdan
yanaşıyor…
Nasıl bir gelecek istediğimize karar vermiş
görünmüyoruz galiba. Kitabınızdaki vurgulardan
biri de medeniyet kodlarımız dolayısıyla kendi
kavramlarımız. Peki, kendi kavramlarımızdan
hareketle bir sözleşme mümkün mü? Bu konuda
neler yapılabilir?
İslâm dünyasının bir gelecek tasavvuru henüz
yok. Zira tarihi gerçekliğe dayalı bilgileri ve öngörüleri zayıf. Asr-ı Saâdet örneğine değil, Atina elitler cumhuriyetine takılıyor. Bir millet kendi kültürünün gelecek tasavvurunu kuşanabilir, fakat
başka bir milletin, kültürünün gelecek tasavvurunu kuşanamaz. İdeolojilerin tekelciliği buna fırsat vermez. Örnek mi? İslâm Sosyalizmi var fakat
Sosyalist İslâm yok. Onlar ortak kabul etmiyorlar. İslâm hukukumuz da bu nedenle gelişmiyor.
İslâm hukuk sistemimize yön verecek şerhlerimiz
yok. Olması için hukuk kültürümüzün kodlarına
sahip çıkmamız gerekiyor. Kodları bırakın, metinlerini bile okumaktan aciz durundayız. Modern
(pozitif) hukuku uyguluyoruz, fakat bizim kültürümüz olmadığından onun da şerhlerini yazamıyoruz. Konuşamadığımız, yazamadığımız bir
hukuku yaygınlaştırabilmemiz, kılcal damarlarımıza kadar ulaştırabilmemiz mümkün değil. Her
olay hukuki sonuç doğurur, bunun bilgisinden
bile haberdar değiliz. Hukuk hayatın kendisidir,
fakat biz hayatı yaşayamıyoruz, çünkü hukuku
bilmiyoruz, hayatı tanımıyoruz. Bu hâlde şiddeti,
şiddetin sonuçlarını, aileyi nasıl konuşacağız? Konuşamıyoruz vesselam…
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İstanbul Sözleşmesi ve
Çözüm Bekleyen Sorunlar
İstanbul Sözleşmesi sorunludur; her şeyden önce dili ve cinsiyet algısı
toplumumuza terstir. Bu hâliyle en azından ciddi bir şekilde gözden
geçirilip itiraz şerhleri konmalı veya bütünüyle feshedilmelidir. Ama
buna fazlaca umut bağlamamalıyız. Bunun bizim sıkıntısını çektiğimiz
sorunların çözümüne beklendiği kadar etkisinin olmayacağı bilinmelidir.

Mustafa AYDIN

İ

stanbul Sözleşmesi eksenindeki tartışmaların hız
kazandığı görülüyor. Çok
çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü sözleşmeyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İstanbul’da imzalandığı
için kısaca İstanbul Sözleşmesi denen metnin tam adı
“Kadına Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” dir. 2011 yılında adında da geçtiği
üzere Avrupa Konseyi tarafından yazılmış ve imzaya açılmıştır. Türkiye söz konusu metni 2014
yılında imzalamıştır. Şu anda metne imza koyan
ülkelerin sayısı 50 yani yeryüzündeki toplam 200
ülkenin dörtte biri civarındadır. Olgunun farklı
yönlerini ele alan, sözleşme metni, ekleriyle birlikte yaklaşık 30 sayfa tutarındadır ve 82 maddeden oluşmaktadır.

Tartışmanın Alevlenmesi
Ülkemizde Sözleşme altı yıldır uygulanmaktadır. Aile içi şiddet ve özellikle kadına yönelik
cinayetler arttıkça sorgulama noktasında ilk akla
gelen metinlerden birisi bu Sözleşme’dir. Bu da
ilk elde akla aykırı değildir, tedbiren ağır yaptırımlar getiren bir düzenlemeye rağmen bu durum
neden artış göstermekte, yoksa yanlış sonuçlar
mı doğurmaktadır? Bu konuda toplumda yoğun

bir tartışma yaşanmaktadır.
Tartışmacılar genelde, siyahbeyaz türünden iki kanada
ayrılmış bulunmaktadırlar.
Taraflardan birisine göre,
şiddetin yanında aile içindeki sorunların önemli bir
kısmı bu Sözleşme’den kaynaklanmaktadır. Diğer taraf
ise Sözleşme’yi, gerçekle pek
de bağlantılı olmayacak şekilde, kadını şiddete karşı koruyacak bir kalkan
olarak takdim etmektedirler. Dolayısıyla Sözleşme
ile ilgili asıl soru, metnin şiddet ve cinayetlerin neresinde bulunduğudur.
Bu iki yaklaşımın ortak tarafı, Sözleşme’yi,
tartışmayı alevlendiren şiddet ve cinayetle irtibatlandırmayışlarıdır. Gerçekten de bu olaylar karşısında metnin rolü nedir. Pek çok örneğinden herhangi birisi (mesela) son cinayetlerden biri olan
Pınar Gültekin olayı ile yasa arasında nasıl bir
ilişki kurulabilir. Bilindiği üzere olay erkeğin bir
süredir beraber yaşadığı sevgilisini (!) öldürmesi
şeklinde gerçekleşmiştir. Bütün sosyal olaylarda
olduğu gibi yarım düzine gerekçe gösterirseniz,
Sözleşme belki de altıncı sırada yer alabilir. Mesela
flört uygulamasının sıkça yaşanan partnerini başkasına bırakmamak, ortaya çıkabilecek muhtemel
itham delillerini yok etmek, işin böylece sürüp gidemeyeceğini söyleyen tarafı cezalandırmak gibi
nedenleri kapsayan flört kültürünü ben bir sosyal
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arabasını göndermekte, şikâyet edilen koca derbilimci olarak, nedenler listesinde ilk sıraya kohal gözetim altına alınmaktadır. Kadının beyanı
yabilirim. Ama birileri bu şiddet ve cinayetin topyetmekte hâkim kadının iddialarını fazlaca araşlumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğduğunu kabul
tırma ve hatta duruma göre reddetme cesaretini
ediyorsa ben bunu cinayete çözüm aramadığına
gösterememektedir.
yorarım.
Medya kadına baskıyı öne çıkarmaktadır. MasSözleşme’nin lehinde ve aleyhinde olanlar bu
ke
takmadığı için polis elinde yerlerde sürünen
iddialarında pek çok şey kazanacaklarını sanmakkadını gören ve işin arka planından haberi olmatadırlar. Lehinde olanların görünürde öncelediği
yan bir kişi, sadece yasalara direnme konusunu
şey, bu tür metinlerle kadına yönelik şiddetin biteatlamakla kalmaz, polisi tahrik edip gerine gerine
ceği, karşı çıkanların beklentisi ise buradan ciddi
tükürdüğünü görmediği için kafasında, kendisine
sorunların doğduğu ve feshiyle bazı ailesel sorunzulmedilen zavallı bir kadın portresi oluşmaktaların çözüleceği veya en azından azalacağı umudır. Hâlbuki ortada tabir caizse bir “kadın” değil,
dudur. Ne var ki şiddet ve cinayetin biteceğini idkadın erkek cinsiyeti fark
dia edenler, bunu eşcinselliğe
etmeyen bir “siyasal bağnaz”
meşruiyet kazandırmak için
vardır. Artık klişe hâline gelkullanmaktadırlar.
Ayrıca
Aslında
ataerkillik,
Batı
miş bir ifadeyle salt “kadın”
belirtmeliyiz ki Sözleşme’nin
tarihinin antikçağ Yunan
cinayeti değil, bir cinayet söz
feshi, şikâyetçisi olduğuve
ortaçağ
Roma’sında
konusudur. Klişe kelimesini
muz sorunların çözümünü
cinayeti özelleştirmenin ansağlamayacaktır.
yaşanan pederşahi aile
lamının olmadığını ifade edeŞüphesiz
Sözleşme’ye
tipinin bir ifadesidir.
bilmek için kullandım. Yani
yöneltilebilecek ciddi eleşHâlbuki hem İslâm hem de
sonuç olarak cinayet cinayettirilerimiz vardır. Esasen
İslâm öncesi dönemlerde
tir ve farklı algılamanın ayrı
İstanbul Sözleşmesi’ni imbizim aile yapımız hiçbir
bir anlamı yoktur. Cinayeti
zaladığı hâlde onaylamayan
zaman kadını erkeğin
cinayet olarak analiz etmeülkelerin temel çekinceleri
mülkü sayan ve üzerinde
liyiz. Yoksa bu cani erkekler
göz ardı edilebilecek türher türlü tasarruf hakkına
nasıl erkekler, bu hâle nasıl
den değildir. Sözleşme’nin
sahip
kabul
eden
pederşahi
gelmektedirler, bu cinayet
yalnızca toplumsal cinsiyet
olmamış, ortak otorite
psikolojisi ve sosyolojisi, soüzerine yoğunlaşarak diğer
kullanımına
dayalı
bir
run sırf yasalarla çözülebilir
şiddet nedenlerini kapsamapederi aile ola gelmiştir. Bu
mi, gibi sorulara bir cevap
ması, cezalandırmaya odakciddi
fark
görülmediğinde
bulamayız.
lanarak diğer ara çözümler
tartışma askıda kalır.
İstanbul Sözleşmesi’nin
üzerinde durmaması, top“toplumsal desteğini kaylumsal cinsiyete dayalı şidbettiğini”, aile kurumu ve
det, cinsel tercih, toplumsal
eşler arası ilişkilerde probcinsiyet kimliği, gibi farklı
lemlerin ortaya çıktığından hareketle Türkiye’nin
açılardan değerlendirilebilecek ifadelere yer verSözleşme’den çekilmesi gerektiği belirtiliyor. Nimesi gibi hususlar bu çekincelerin başında geltekim AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurmektedir. Doğrudan kadına yönelik şiddetten
tulmuş, İstanbul Sözleşmesi’ne parti olarak bigâne
daha çok cinsellik üzerinden yürüyen bir kesimin
kalamayacaklarını belirterek, “Nasıl usulünü yeriSözleşme’den beklentileri de bu kaypak ifadelerne getirerek bu Sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilden kaynaklanmaktadır.
de usulü yerine getirilerek bu Sözleşme’den çıkılır.”
Gerçekten de kadına şiddeti önleyeceğine
dedi. Buna karşın Avrupa Birliği’ne girmek için
inananlar bir retoriğin içinde mahsur kalmışlar.
bekleyen bir ülkenin uluslararası bir Sözleşme’yi
6284 sayılı yasaya, hiç kimsenin ve kamuoyunun
kolayca feshedemeyeceğine vurgu yapılıyor. Sizce
cinayetlere destek vermemesine rağmen cinayetTürkiye Sözleşme’den çekilebilir mi?
lerde artış neyin nesidir. Daha kötüsü bu konuNe kadar genelleştirilirse genelleştirilsin Batıda bir hegemoni oluşmuştur. İlk şikâyetin yapıllılar kendilerine göre bir toplumsal-ailesel düzen
dığı emniyet amirliğindeki yetkili hemen polis
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oluşturmaktadırlar. Tabii ki bunun içinde bize
uyan ve uymayan noktalar vardır. Sözgelimi onların iffet ar-namus, bekâret vb. gibi değerleri ve
bunlar üzerine bir kaygıları da bulunmamaktadır.
Burada bizim değerlerimizle taban tabana zıt bir
tutum sergilemekte, mesela bu ve benzeri metinlerde “kız” kavramı reddedilmektedir. Bizim bir
döneme kadar kız diye nitelediğimiz varlık, kadındır, organik yapı elverdiği oranda, tıpkı hayvanlarda olduğu gibi hiçbir ahlaki kurala tabi olmadan cinsel eylemde bulunur. Yani onlara göre
kız yok kadın vardır. Hatta buna göre kız olarak
durmak ilkelliktir!

Sosyal Gerçeklikler ve Askıda Kalan Ataerkillik
Esasen bu konudaki sorun, tartışmada kullandığımız kavramlarla başlıyor. Düşünmede kullanılan kavramlar meramı anlatmaktan uzaksa bunlarla doğru düşünceler ortaya koymak, isabetli
sonuçlara varmak mümkün değildir. Ataerkil aile,
toplumsal cinsiyet, vb. Şüphesiz bunlar sosyal
gerçeklikler olarak önümüzde durmaktadırlar.
Ancak bunlara biz kendi sosyal gerçeklerimizden hareketle varmış değiliz. Mesela toplumumuzda ataerkillikle ilintiye getirilen sorunlar fiili
bir ataerkillik sorunumuzdan çıkarılmış değildir.
Batıdan öylece alınan bir kavramın içini toplumsal gerçeklikle doldurmaya çalışıyoruz. Bu dilsel
kurguya da mutlak gözüyle bakıyoruz. Aslında
ataerkillik, Batı tarihinin antikçağ Yunan ve ortaçağ Roma’sında yaşanan pederşahi aile tipinin bir
ifadesidir. Hâlbuki hem İslâm hem de İslâm öncesi dönemlerde bizim aile yapımız hiçbir zaman
kadını erkeğin mülkü sayan ve üzerinde her türlü
tasarruf hakkına sahip kabul eden pederşahi olmamış, ortak otorite kullanımına dayalı bir pederi
aile ola gelmiştir. Bu ciddi fark görülmediğinde
tartışma askıda kalır.
Maalesef dil ile inşa edilmiş bu düşünsel olgu
ve oluşumları fiili gerçeklerden ayırma şansımız
çoğu kere yoktur. Farkı ancak fiili gerçekliklerle
ciddi bir şekilde yüzleştirmekle görebiliriz. Mesela bu yapay inşada kadına şiddetin kaynağını ataerkillik oluşturmaktadır. Bu söyleme göre
kadına şiddet, erkek egemenliğinin bir pratiği,
bir doğal uygulamasıdır. Hâlbuki bu marjinal
hareketlerle ataerkillik arasında doğrudan bir
ilişki kurulamaz. Modern kültür öncesi ailesinde de elbette anlaşmazlıklar olur, eşler rahatlıkla

yollarını birbirlerinden ayırabilirlerdi, iş cinayetle bitmezdi. Ataerkillik olarak nitelenen yapının
büyük çapta eridiği ve toplumsal aile yapımızın
yüzde 80’inin, fiilen çekirdek aileye dönüşmesiyle övündüğümüz bir ortamda cinayetler yaşamak ataerkillikle, hele toplumsal cinsiyet algısıyla
açıklanamaz.
Bırakın günümüz pederi ailesini Batının Antikçağ Yunan ve Roma dönemlerinin, pederşahi
ailelerinde bile böylesi cinayetlere pek rastlanmazdı. Belirttiğimiz üzere ailemiz pederi olageldi;
yani nihai otorite erkek gözüküyor, ama ailenin
asıl reisi kadındı, ailesel işlerin büyük bir kısmında kadının sözü geçerdi. Resmiyetteki başkanlıkla
bu fiiliyattaki başkanlık farkına, sosyal bilimlerde
organigram adı verilmektedir Yani ailede reis, görünürde erkek, fiiliyatta kadın idi. Şimdi de sağlıklı işleyen aile yapımız buna göre yürümektedir.
Fertler de toplum da cinsiyet konusunda, kimin
nerede durduğunu veya durması gerektiğini biliyordu. Ailesel görünen sorunlar yok değildi. Ama
ailesel gözüken bu sorunların büyük bir kısmı sırf
mevcut aile yapısından doğan sorunlar değil, genel toplumsal sorunlardır.
Başta seküler çevreler olmak üzere çok farklı
cenahlar “İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye’de
kadına karşı şiddet artar.” şeklinde özetlenebilecek
bir yaklaşım içindeler. Bu bağlamda son yıllarda
hemen her şeyin şiddet kategorisine dâhil edilmesi konusundaki ezberlerin günden güne yaygınlık
kazanması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi
söz konusu olduğunda çok da etkili olmayan bir
metne kutsallık atfedilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sözleşme, taraftarları Sözleşme’nin şiddet
yönünü toplumun önüne getirerek asıl amacı mı
gizliyorlar?
Evet, biraz da öyle, normatif metin algılamanın
öyle bir yönü var. 28 Şubat’ın yaşandığı dönemde
TCK’nin 312 ve 313. maddeleri ki cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden
veya vatandaşı devlete karşı ayaklandıran veya bir
sınıfı bir sınıfın üzerinde egemen kılmaya kalkışan kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verilmesini amir yasalardı. Görüldüğü gibi aslında
yasanın hiç bir anormalliği yok, ama toplumu istediği hizaya sokmak isteyen seçkinler yapısı, hiç
de ilgisi bulunmayan eylemi mahkûm edebilmişti.
İstanbul Sözleşmesi’nden birilerinin beklentisi de
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böyledir. Gerçi yasada bu tür bir tırnak takacak
ifadeler yok değil. Mesela “cinsel yönelimin” koruma altına alınması istenmektedir. Bunun tabii
ki şiddet önlemeyle bir ilgisi yok, hatta bir şiddet
yolu açmaktadır.

Sözleşme, Şiddet ve Bazı Hususlar
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İstanbul Sözleşmesi özü itibarıyla, -anlamlı
olarak- toplumsal cinsiyete dayalı olarak kadına
şiddetle mücadeleyi esas almaktadır. Ne var ki kadına şiddetin tek sebebi olarak “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”ni görmekte ve bununla mücadele
bağlamında taraf devletleri de bu kıskaca sıkıştırmaktadır. Bu yaklaşıma göre, temel hedef olan
toplumsal cinsiyetlerin eşitlenmesi durumunda
kadına şiddet yok olacaktır. Bu diyalektiğin mantıklı olmadığı açıktır. Eğer kadına şiddetin biricik
sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliği olsaydı, cinsiyet eşitliği hedefine en çok yaklaşmış olan İskandinav ülkelerinde kadına şiddetin yok olması ya
da en aza inmiş olması gerekirdi. Oysa bu ülkelerdeki kadına şiddet ve kadın cinayetleri bizim
gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı
varsayılan ülkelerden daha yüksek oranlardadır.
Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’nin tek ve nihai
hedefinin kadına şiddeti ortadan kaldırmak olmadığı, başkaca amaçlarının da olduğunu düşünmemiz gerekmektedir.
Sözleşme şiddetle mücadeleyi, şiddet fiillerinin ceza yasalarınca suç kapsamına alınması suretiyle yürütülmesini önermektedir. Bu yönüyle
Sözleşme’nin mücadele enstrümanları, oldukça
realist gözükmektedir. Yürürlükteki Ceza Kanunumuz, Sözleşme’de zikredilen fiziksel, cinsel,
psikolojik, gibi şiddet davranışlarını suç olarak
kabul etmektedir. Bu bakımdan Sözleşme’ye uygun olarak, bu şikâyetlerin Aile Mahkemesine
değil, Ceza Mahkemesine yönlendirilmesi daha
etkin sonuçlar üretecektir. AB ülkesi çok sayıdaki
ülkenin imzalamasına rağmen onaylamaktan imtina ettiği bu Sözleşme’nin ülkemiz için problem
oluşturmaması beklenemez. 2019 yılında benim
de içinde yer aldığım ve başta Cumhurbaşkanlığı
olmak üzere ilgili makamlara ulaştırılmış bulunan
“Ülkemizde Ailenin Durumu ve Aile Politikaları”
adlı raporda Sözleşme ile ilgili olarak devlet ve
toplum açısından sorun yaratan hususlardan öne
çıkanları şu şekilde belirtilmektedir:

Toplumsal cinsiyet eşitliği (Sözleşme’nin 3.
Maddesinin c bendi) olarak başlayan söylem bireysel organik cinsiyet eşitliğinde noktalanmaktadır. Fıtri farklılıkları dışlanan kadın ve erkeğe
ilişkin; dini, kültürel, sosyal kabullerin beklentilerin reddedilmesi, belirsiz, tanımsız bir alan üretmektedir. Bu politikalar erkeği ve kadını kültürel
tanımlarından uzaklaştırmakla kalmayıp doğal/
fıtri yapılarından da uzaklaştırıp, aynılaştırmayı
getirecektir. Böyle bir durumdan kimin ne fayda
sağlayacağının cevabı yoktur. Ruj süren erkek ile
tespih sallayan kadın ideali neye hizmet edecektir? Kadını ve erkeği her türlü bağdan/baskıdan
kurtarmak, sınırları yok etmek ve her iki cinsi
özgürleştirmek olarak idealleştirilen ‘cinsiyet eşitliği’ sağlandığında, ortada ne kadın ne de erkek
kalmayacağı için, bu ideal asla gerçekleşmiş olmayacaktır! Karı ve kocanın birbirlerinden toplumsal
kabullere uygun hareket etmelerini beklemeleri
en doğal hakları iken bir kadının bu türden bir
beklentiyi toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddet
addetmesi kabul edilebilir bir durum değildir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek ikisine
de karşı yöneltilmiş bir tehdittir.
4. Maddede “cinsel yönelim” ifadesiyle bir
üçüncü cinsiyet türetilmekte, toplumsal değerlerle çatışma yolu açılmaktadır. Doğal olarak
özümseyemediği hâlinin verdiği saldırganlığa
sahip eşcinsellerin de korunmaya alınması istenmektedir. Agresif tutumları normal bir davranış
yerine konulmaktadır. Bu aralanan kapı medeni
haklar çerçevesinde pek çok sorunun kaynağını
oluşturacaktır.
Kadın sorunları ve kadına şiddet her daim
gündemde tutulmasına rağmen, kadın ticareti ve
fahişelik müessesesi hiç kimse tarafından dikkate
alınmamaktadır. Kadının cinsel amaçlarla kullanılması, kadın satıcılığı en ağır kadınlık sorunu
olmasına rağmen, başlık parası ile kadının bir bedel karşılığı evlendirilmesine gösterilen tepki ve
hassasiyet, kadın bedeninin alenen ve fiilen metalaşmasına gösterilmemektedir. Zinanın suç olmadığı ve bu alanda alabildiğine özgürlükçü bir tutum söz konusu iken, fuhuşla mücadele etmenin
zorluklarını da kabul etmek gerektir.

Sıkıntılı Yasal Düzenlemeler
Türkiye Sözleşme’den hareketle şiddete maruz kalanlara yönelik destek ve buna karşı
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tedbir alma, cezalandırma gibi birçok konuda birtakım düzenlemeler yaptı. Bunlar hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bana göre konunun en önemli yönlerinden
birisi burasıdır. Ailemizi asıl sıkıntıya sokan metin İstanbul Sözleşmesi değil, maalesef bu tür
sözleşmeleri hayata geçirmek için yaptığımız yasal düzenlemelerdir. Mesela kendi irademizle çıkardığımız 6284, İstanbul Sözleşmesi’nden daha
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Söz konusu yasa aileye ciddi zararlar vermekte, şu anda
şikâyetçisi olduğumuz bazı pek çok sorunun
kaynağını oluşturmaktadır. Önce şu gerçeğin altını çizmeliyiz ki şiddet ve uzantısı olan cinayetler modern kültürün özel bir üretimidir. İnsanları
fert olmaktan çıkarıp bir (tekilci) “birey” hâline
getiren ve iki yüzyılı aşkın bir zamandır bununla
övünen Batı kültürü, çatışmacı bir karaktere sahiptir. Maalesef çıkardığımız yasalar da bu dünya
görüşünün mantığı üzerine kurulmuşlardır.
6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” da
(6284/2012 Ortalama 10 sayfa, 25 madde) şiddeti, “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da
özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik
her türlü tutum ve davranışı ifade eder.” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Görüldüğü üzere Kanun, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını düzenlerken, kadına karşı ve aile içi şiddeti oldukça geniş bir çerçevede
tanımlamış, şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik türlerine ilişkin tanımlamalarını yapmamıştır. Özellikle, oldukça muğlak kavramlar
olan psikolojik şiddet ile ekonomik şiddet için
Kanunun öngördüğü eylem ve davranışların neler olduğunun belirlenmemiş olması, uygulamada
önemli sorunlara yol açabilmektedir.
Tartışma esnasında eşlerden birinin sesini yükseltmesi, eşler arası geçici küslük ya da eşlerden
birinin diğerini eleştirmesi gibi her ailede olabilecek durumlar, ilgili literatürde ‘şiddet’ olarak
tanımlanabilmekte ve yasada belirtilen psikolojik
şiddet tanımının içinde görülüp yasa kapsamında
işlem ihdas edilebilmektedir.

Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet, tanımlarından kocanın evden uzaklaştırması gibi sözüm
ona önleyici tedbirlere kadar bir yığın sorun taşımaktadır. Mesela koruyucu tedbir olarak alınan
kocanın evden uzaklaştırılması ailenin bitişi demektir. Şiddet şikâyetlerinde delil aranmaması,
uzlaşma yolunun kapatılması açıklanabilir şeyler
olarak gözükmemektedir. Uzlaşma ve hakemlik
gibi yolların es geçilmesi, kadını koruma iddiası
üzerinden sanki ailenin her hâlükârda ailenin tasfiyesini amaçlamaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin
iptali söz konusu edilse de Sözleşme’yi de aşan
hükümler ihtiva eden 6284 sayılı Yasa ilk fırsatta devlet aklı ve sorumluluğu ile yeniden
çalışılmalıdır.

Şu andaki sıkıntıların kaynağı, tabir
caizse dışarıdan birilerinin bize
sunduğu bir Sözleşme değil, kendi
elimizle çıkardığımız yasalarımızdır.
Olup bitenlere siyah-beyaz gözüyle
bakılmamalı, Sözleşme’den daha
sorunlu durumların olduğu göz önüne
getirilmelidir. Yani bir retorikten/
söylemden çıkıp daha gerçekçi
olmamız gerekiyor. Çünkü sorun sadece
İstanbul Sözleşmesi değildir, CEDAW
gibi uluslararası antlaşmalara uyum
sağlamak düşüncesiyle oluşturulmuş
yasalar da gözden geçirilmeli, özellikle
6284 sayılı yasada mutlaka değişiklik
yapılmalıdır.

Herkes Kendi Ezberini Okuyor
Ne yazık ki, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan
camiaları Taliban’a benzeten yorumlar yapıldı.
Peki, Sözleşme ekseninde dindar muhafazakâr
yahut İslâmcı çevreler arasındaki iç tartışmalar
toplumsal değişme açısından nasıl yorumlanabilir? Bazı tartışmalarda dinî bir refleksle İstanbul
Sözleşmesi’ne meydan okumaya, tepki göstermeye
çalışırken gidip en arkaik modelleri İslâmi diye
kucaklayıp onlara sarılmak durumunda kaldıkları ifade ediliyor. Hatta “feodal gelenekleri din
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zanneden çağ dışı kalmış İslâmi kesim”den bahsediliyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Maalesef tartışmalar metin üzerinden değil,
herkes kendi ezberini okuyor. İstanbul Sözleşmesi bir kısmına işaret ettiğimiz bazı sorunlara neden
olsa da ne aileyi yıkıyor ve ne de kadını şiddet ve
cinayetten koruyor. Ne var ki Sözleşme’yi savunanlar konuyu saldırgan bir tavırla ileri boyutlara
götürerek aile değil, din bağlamında tartışmaktadırlar. Maalesef eleştirmek için çok basit savunma
refleksleri devreye sokuluyor. Mesela bunlardan
birisi “Biz de kadına şiddete karşıyız.” argümanıdır. Bu çok basit bir savunmadır. Bu olan bir şeyin
reddi gibi bir anlam taşıyor. Yani “Biz şiddetten
yana gibi görünüyoruz, ama öyle değil.” gibi bir
zımnen kabulün üstüne oturuyor. Böyle bir kabulün hiç mi hiç yeri yok.
Aile konusunda din adına neyi korumamız
gerektiğine ilişkin berrak bir kanaatimiz de yok.
Ya geleneksel kanaatler ya da tersine döndürülmüş modern anlayışlar İslâm’a mal edilmeye çalışılmaktadır. Bir zamanların yaygın bir söylemi
olan “Kadın çocuğunu emzirmek durumunda bile
değildir. Babası ona bakacak birisini bulmak zorundadır.” gibi söylemler cahillikten kaynaklanan
İslâm dışı laflardır. Sıkça yaşadığımız bu tür yaklaşımlar eleştiriyi anlamsız hâle getirmektedir. Yalnız bu tür konularda yapılan ithamlar karşısında
dikkatli olmak lazım, mesela ‘Taliban durumuna
düşmeyeyim’ diye susmanın veya elitist davranmak için aksine laflar etmenin de bir anlamı yok.

Sözleşmelerin Mahiyeti
İstanbul Sözleşmesi vesilesiyle birtakım eleştiriler gündeme getirildiğinde “Siz böyle bir metin
ortaya koysaydınız o zaman.” şeklinde bir itiraz
dile getiriliyor. Bu konu hakkındaki yorumunuzu
öğrenmek istiyoruz. Ne dersiniz?
Genelde bütün sözleşmeler, bir otorite veya
otoriter gruplar tarafından yapılır. Yani gelişigüzel ortaya çıkmış metinler değildirler. Dolayısıyla metne söz konusu otoritenin dünya görüşü
hâkimdir ve buda doğaldır. Kutsal metinler, Medine Sözleşmesi, Magna Carta, hatta Protestanlığın 95 Tezi vb. bunun ilk akla gelen örnekleridir.
J. J. Rousseau’nun ki gibi nerede nasıl yapıldığı
belli olmayan farazi değil, Kutsal kitaplar Tanrı
ile kul arasında yer alan gerçek sözleşmelerdir.
Esasen bilindiği üzere Tevrat Eski Sözleşme, İncil

Yeni Sözleşme adını taşımaktadırlar. Kur’ân Allah
ile müslüman arasında yapılmış bir sözleşmedir.
Mümin kelime-i şehadetle sözleşme metni olan
Kur’ân’ı kabul etmiş olur. Zamanla sözleşmeler
insanlar arasına indirilmiştir. Batıda dünden bu
güne pek çok sözleşme yapıla gelmiştir.
Sözleşmelerde metin çoğu kere otoriter güç
tarafından hazırlanır. Metne hâkim olan dil, din
ve dünya görüşü onu hazırlayan otoriteye aittir.
Çoğu kere tarafların ortak katılımıyla gerçekleşmez. Herkesi ilgilendiren bir sözleşmeyi hazırlayanlar aynı din ve dünya görüşünün insanlarıdır.
1947 yılında İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi
hazırlanırken bir Müslüman temsilciye izin verilmemiştir. İçlerinden birisine “Sen Müslümanları
temsil et” denilmiştir. Diğer insanlara düşen kabul
veya reddetmek veya izin verilmişse bazı maddelere itiraz şerhi koymaktır. Batıda hazırlanmış bu
ve benzeri sözleşmeler karşısında diğer toplumların inisiyatif sahası da budur.
Avrupa Konseyi’nin İstanbul’da imzalanan
sözleşmesi de bunun tipik bir örneğidir. Metinde
elbette bizi ilgilendirenler vardır, ama etkin olan
dil de din de onlara aittir. Bütününün bize uygun
olduğunu düşünmek abestir. Adamlar ne kadar
küresellik iddiasında bulunurlarsa bulunsunlar
kendilerine göre bir cinsiyet ve aile oluşturmaktadırlar. Bütün metin bizimle her hâliyle örtüşmeyen bir kavram dizini üzerine oturtulmuştur. Mesela cinselliğin tanımı benim kabul ettiğim ilahi
bir belirleme esasına dayanmıyor, fıtratın değiştirilebileceğini düşünüyor. Bunları benim ailemi ve
ahlakımı yıkmak için değil, kendi aile düzeni ve
ahlakını inşa etmek için yapıyor.
Ailesel sorunlar, açıklamalar, çözümler hep
bu çerçevede toplanıyor. Mesela ataerkillik, cinsel eşitlik, aile içi şiddet, vb. genel geçer anlamlar taşımazlar, temeldeki belli inanç ve düşünce
paradigmalarına göre anlam kazanmışlardır. Tabi
bunları kendi inanç ve düşünce dünyanızın temel kabullerini inkâr ederek benimseyebilirsiniz.
Tabi burada bizim için önemli nokta, herhangi
bir soruna kendinize özgü bir açıklama getirmek
istediğinizde, içinde kaybolduğunuz bu kavramsal dünyanın içinde mahsur kalmanızdır. Mesela
Batı paradigmasına göre aile içindeki sorunların
kaynağı ataerkil yapıdır. Bu mevcut söyleme göre
kadına yönelik şiddet de cinayet de buradan doğar. İşin ilginci bunda sosyal bilimcilerimizin bir
tereddüdü yok. Hâlbuki ataerkillik olarak yapılan
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genellemenin içinde birbirinden farklı içinde iki
olgu var: Pederi ve pederşahi aile tipleri. Yukarıda
da bahsedildiği üzere bunun ikisi de ataerkil ailedir, ama aynı şeyler değildir. Pederi (ki günümüzdeki aile yapımız hâlâ büyük çapta pederi ailenin)
gizil yapısında kadın gizil yapıda (organigramda)
aile reisidir. Yani kadına şiddetin yaşanabileceği
bir ortam değildir. Maalesef modern kültür bu
yapıyı bozmuş, erkek ve kadını birbirlerinin karşısına dikmiştir.
Soruda geçen “Öyleyse siz bir sözleşme metini hazırlasanız ya” itirazı dayanıksızdır. Batının
tasarımını düzeltemeyiz, bambaşka bir Sözleşme
gücümüz de yok, o zaman eleştiririz ve aile düzenimizi kendi çıkaracağımız yasalarla kollamaya
çalışırız.

Şiddet ve Cinayete Sebep Olan Etkenler
Sözleşme’de, “kadına karşı şiddet”, “aile içi
şiddet” gibi ifadeler yer alsa da Sözleşme’nin temelinde “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramının yattığı ifade ediliyor. Bu kavramın ön gördüğü insan
ve toplum telakkisi hangi riskleri barındırıyor?
Evet, Sözleşme ailede şiddetle ilgili gibi gözüküyorsa şiddet ve cinayete sebep olan etkenler
üzerinde durmamaktadır. Önerileri de yukarıda
da belirttiğimiz üzere sağlıklı bir paradigmaya dayanmamaktadır. Dolayısıyla da şiddete çare aramaktan çok kadın ve aileyi dönüştürme olduğu
gözleniyor. Mesela Sözleşme şiddeti toplumsal
cinsiyet eşitliğinin olmayışına cinsel yönelimlere
hoş görü ile bakılmadığına bağlıyor. Ama sözü
edilen şiddet ve cinayetler ile cinsel yönelim toleranssızlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği yokluğu
arasında zorlanmadan bir bağ kurulamaz, doğrudan bir sebep olarak gösterilemez. Bu sebepledir
ki Sözleşme tasarladığı bir kadın ve aile tipinin
oluşturulması ve sürdürülmesi noktasında normlar ve bunların yaptırımlarıyla uğraşmakta hiçbir
değere atıfta bulunmamaktadır.
Batı kültürünün pek çok alanında olduğu gibi
‘değer’ diye takdim edilen şeyler birer ‘norm’, birer ‘araç değer’dirler. ‘Araç değer’ dediğimiz şeyler
kurumsal ilişkilerde dayanacağımız asıl değerler
değildirler. İnsanı insan yapan, bir baka deyişle
zoolojik bir varlık (hayvan) olmaktan çıkaran şey
de yüksek değerlerdir. Yüksek değerler genelde insanın bir şeylere karşı kendini frenlemesi, bir şeyleri de hayatında iradi olarak gerçekleştirmesidir.

Ahlak dediğimiz şey de budur, yoksa filozof Kant’ın
dediği gibi otomatik olarak gerçekleşen hareketler
değildir. Kırdaki bir hayvan gördüğü bir yeşilliğe
dalar, bunun birilerinin ekini olduğunu ve oraya
girmemesi gerektiğini düşünmez. Gördüğü karşı
cinsten bir hayvanla çiftleşir. İnsanlar çiftleşmez,
evlenir ve birleşir.
Burada asıl sorun zoolojik bir varlık mı yoksa
bir insan mı olduğuna karar vermektir. Bu sorular kabul edilen dünya görüşüyle ilgilidir. Ahirete
inanmayan bir kişiye göre dünya hayatı varlığını
sürdürme kaygısının yanında yeme-içme ve çiftleşme çerçevesinde döner. Onun için yapılacak
iş de mümkün olduğunca ahlaki sınırlamalardan
uzak yaşamaktır. Cinsel yönelim de şiddet de bu
çerçevede değerlendirilebilir. Bu ise kısaca veya
kabaca insanı yok saymaktır.

Yaygınlaştırılmak İstenen Sapkınlıklar
Sözleşme’deki “cinsel yönelim” kavramı LGBT
vesaire gibi sapkın unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlardan biri mi? Siz böyle bir risk görüyor musunuz?
Maalesef bu tür sözleşmelerle yaygınlaştırılmak
istenen şeylerden birisi bu sapkınlıklardır. Bütün
kadim kültürlerde heteroseksüel (karşı cins) ile
ilişkinin dışındaki yolları da, kendisini bir başka cinsin yerine koyma davranışları da bir sapma
olarak görülmüştür. İnsanlık tarihindeki ciddi bir
kırılmayla Batı kültürü sekülerlik alanında olduğu
gibi A. D. Smith’in deyişiyle değişik alanlarda süre
gelen ahlaki değerlere ayak uyduramayan Batı
bunları yalnız meşrulaştırmakla kalmamış, bütün
dünyaya “doğrusu budur” türünden bir dayatmaya girişmiştir. Örselediği kadın erkek ilişkileri
şiddet doğurmaya başlamıştır. Bu mantık sürecekse gelecekte İngiliz düşünce geleneğinin “Güçlü
olan yaşar, bunun için de herkes güç toplamalıdır,
yoksa zayıfların yaşama hakkı yoktur.” sonucuna
varmanın önünde bir engel yoktur. Bu ise kadına
veya aileye değil, insanlığa kurulan bir kumpastır.
Bu gelişmelerden cesaret alan, belli merkezlerden
kışkırtıldığında şüphe bulunmayan LGBT’ler tam
bir yüzsüzlükle sokakları çınlatmakta, aile ile ilgili resmi kurumları bir tür ipotek altına almış
bulunmaktadırlar.
Tabi yaman bir çelişki yaşanmaktadır. Hem
şiddetsiz bir aile düşüneceksiniz, hem de çift yönelimi teşvik edeceksiniz; böyle bir aile olabilir
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mi, olduğunda şiddetten uzak olabilir mi? Unutulmamalıdır ki eşcinsellik, hazmedilememiş bir
kimliktir ve bundan dolayı genellikle saldırgandır.
Bunu sokakta gösteri yapan bir LGBT grubunda
yer alan kişilerin yüz hatlarında ve davranışlarında, pankart ve sloganlarında rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu bunaltı şiddetin adresidir. Kanaatimce normal gibi gözüken aile şartları içinde
gerçekleşen cinayetlerde cinsiyet rolleri karmaşası
önemli bir rol oynamaktadır.

Evden Uzaklaştırılmalar
Sözleşme’de, kadınlarla erkekler arasında “de
jure” ve “de facto” eşitliğin gerçekleştirilmesinin
kadına karşı şiddetin önlenmesinde temel bir unsur olduğuna işaret ediliyor. Sözleşme bağlamındaki tartışmalarda toplumsal cinsiyet adaleti kavramı da gündeme geldi. Bu kavram sözleşmenin
risklerini giderebilecek içerikte mi?
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edip götürmektedirler. Karakolda koca, yanlı da
olsa, olayı anlatma hakkına sahip değildir. Dinlenmez ve açıklamaları kabul edilmez. Çünkü mutlak şiddet gördüğü kabul edilen kadının beyanı
yetmektedir.
Hakkında şikâyet bulunan koca mutlaka evden uzaklaştırılmaktadır. Ailesiz, evsiz-yurtsuz
hâle gelen koca, ailenin bittiğini görmektedir.
Onuru, sırf eşi değil, konu-komşu, kamu görevlileri nezdinde de küçük düşürülen, çocuklarından
koparılan ve uzlaşma yolu kapatılmış bulunan
kocanın yapabileceği tek iş kalmıştır, mahkemeye
başvurup boşanma talebinde bulunmaktır. Ortada boşanmanın dışında aileyi sürdürmeye yönelik
bir çözüm yolu gözükmemektedir. Fakat süreçte
yeni aşama başlamıştır. Koca, kadına süresiz nafaka ödeyecektir. Yani erkeğin gözünde kadın aileyi
bitirmekle ortadan çekilmemiş, inadına kendisini
sömürmeye devam eden birisidir.

Üzerinde yeterince durulmayan noktalardan birisi de evden uzaklaştırılan kocaların
durumudur. Sayıları 300 bini bulan bu kocaların üzerinde ciddi bir araştırma ve analiz
yapılmamıştır. Yürürlükte olan paradigmaya göre bunlar gerektiğinde eşini boğazlamaya
namzet insanlardır. Yürürlükteki paradigmaya göre bunun araştırılması gereken bir tarafı
yoktur, ayan beyan açıktır. Hâlbuki bir sorun çözeceksek ciddi bir durum tespitine ihtiyaç
vardır ama bu bunun yapılmasından kaçınılmaktadır.

Adalet farklı bir konudur, şiddet gibi sırf ailesel
değil, genel sosyal bir olaydır. Ailedeki adaletsizlik genel adaletsizliğin ailedeki bir görünümüdür.
Çözümü de sırf ailesel değildir. Cinsiyet eşitliğinin
kadına şiddeti önlemede bir rolünün olduğunu
düşünmüyorum. Konuyu anlatabilmek için bir
şiddet ve cinayet sürecini tasvir etmeye çalışayım:
Aile içinde bir tartışma vardır. Kendini kontrol edemeyen ve kamu otoritesinin yanında olduğunu bilen kadın emniyet amirliğini/karakolu
aramaktadır. Tehlikede olan bir kadın konusunda
oluşmuş bir hegemoniden dolayı itidalli düşünme
hakkına sahip olmayan komiser hemen acilen yardım ekibini o eve göndermektedir. Hızır arabası
sirenler çalarak sokağa girmekte ve kapıya dayanmaktadır, o sokakta oturan konu komşu tedirgin
de olsa evlerden ırak bir zorba kocayı derdest

Erkek kadınla görüşerek bir araya gelebilmenin yollarını aramakta ama kadın artık bunu
kabul etmemektedir. Kadın için devlet güvencesinde, sorumluluğu da bulunmayan yeni özgür
bir hayat dönemi başlamıştır. Kadın sığınma evlerinde yöneticilik yapan bir arkadaşın beyanına göre bu sığınmacılar, kendilerine ait yemek,
temizlik gibi işlere bile katılmamaktadırlar. Var
olan ailenin yıkılışı, kadınlardan çok, erkekler
için sorun olmaktadır. Kadınlar hayatlarını erkek
olmadan da sürdürebilmekte ama erkekler bunda
zorlanmaktadırlar. Bu yargımız eşi ölmüş erkekler
üzerinde rahatlıkla gözlemlenebilir ve hatta fazla
yaşayamadıkları bile söylenebilir. Ailenin bitişiyle
birlikte artık dengesini yitirmiş bu kişiden farklı
olumsuz tutumlar beklenebilir
Burada işi cinayete kadar götüren sürecin iyi
analiz edilmediği kanaatindeyim. Normal bir
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İstanbul Sözleşmesi ve Çözüm Bekleyen Sorunlar
erkek böyle bir noktaya nasıl gelmekte veya kadının bunda ekstra rolü ne olmakta, kocayı bu hâle
nasıl getirmektedir? Erkeğin, yerine göre kendini
de öldürmesi, karısını öldürerek işin içinden sıyrılıp rahatlayacağını düşünmüş olmayacağına göre
olay nasıl ve ne ile açıklanabilir?
Dikkat çeken noktalardan birisi de cinayetlerin önemli bir kısmının flörtlerin sonunda, yani
aile içinde değil, aile dışında gerçekleşmiş olmasıdır. Görülüyor ki kadına şiddet ve cinayetin tek
tipi yoktur. Bunlardan birisi aile içinde gerçekleşmekte ve aileyi bitirmektedir. Diğeri ise henüz
aile hâline gelmeden olmaktadır. Hatta ilişkinin
aileye dönüşmemesi için gerçekleşen cinayetlerdir diyebiliriz. İkincisi flörte bağlı bir süreçtir. İki
ayrı cinsten insan toplumun cinsiyet algılarını da
aşarak birlikte yaşamaktadırlar. Aile yükümlülüğü
taşımadıkları için bir gün taraflardan birisi (çoğu
kere erkek) bu birlikteliği bitirmek istemektedir.
Bu arada saklanması gerekli sırlar da vardır. Bu
işin içinden çıkabilmenin kesin yolu öldürmektir.
Ne var ki meşruiyet dışında oluşan bu gerekçe
kimse konuşmaya cesaret edemediği için kapalı
kalmakta ve sorgulanmamaktadır. Çünkü tartıştığımız sözleşmeler de bu meşruiyet dışılığın rahatça gerçekleştirilebilirliğini sağlama amacındadırlar. Dolayısıyla herkes cani erkeği lanetlemekle
meşguldürler. Kız aileleri ve yakınları da bir meşruiyet dışılığın bir başka meşruiyet dışılığı örtmesinden memnundurlar. Söz konusu ettiğimiz
hegemoniye bağlı olarak cinayeti savunur görüntüsüne girmemek için de kimse bu tür noktalar
üzerinde durmamaktadır.
Üzerinde yeterince durulmayan noktalardan
birisi de evden uzaklaştırılan kocaların durumudur. Sayıları 300 bini bulan bu kocaların üzerinde
ciddi bir araştırma ve analiz yapılmamıştır. Yürürlükte olan paradigmaya göre bunlar gerektiğinde
eşini boğazlamaya namzet insanlardır. Yürürlükteki paradigmaya göre bunun araştırılması gereken
bir tarafı yoktur, ayan beyan açıktır. Hâlbuki bir
sorun çözeceksek ciddi bir durum tespitine ihtiyaç vardır ama bu bunun yapılmasından kaçınılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerime bir tez konusu
olarak vermek istediğimde konunun zorluğundan
değil, elde edebilecekleri muhtemel sonuçlardan
dolayı sosyal medyada linç edilebileceklerinden
korkmakta ve konuya talip olmamaktadırlar.
Bu konuda kamu otoritesi de durması gereken bir yerde durmamakta veya duramamaktadır.

Hatta sanki aileyi fiilen bitirme konumunda görünmektedir. Çünkü geri dönülmesi imkânsız bir
müdahale şekli yürürlüktedir. İşin ilginci karıkocanın antlaşma yolları bile kapatılmış gibidir,
çünkü uzlaşmaya fırsat verilmemektedir. Bir Müslüman toplumda İslâm’ın emrettiği bir hakemlik
sistemi devreye sokulamamaktadır. Her ne hikmetse antlaşmanın hep kadın aleyhine bir sonuç
doğuracağı var sayılmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet ve YÖK Tutum Belgesi
İstanbul Sözleşmesi bağlamda tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği,
toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında çeşitli projeler uygulanmaya başlanmıştı. Bunların bir kısmı hâlen devam
ediyor. Sözleşme ile irtibatlı olan YÖK Tutum Belgesi hakkında ne söylersiniz?
Şüphesiz “toplumsal cinsiyet” diye bir sorun
vardır. Bu, genel olarak toplumun cinslere bakışıyla ilgili bir konudur. Toplumsal cinsiyet olgusu doğal olarak eşitlik değil, eşitsizlik üzerine
kuruludur. Esasen toplumdaki bütün oluşumlar
bu sosyal eşitsizlik üzerine kuruludur. Alıcı-satıcı, öğretmen-öğrenci, işçi-patron, arasında eşitlik
yok; muadelet, yani adalet, hak ve hukuk vardır.
Ailede karı-koca ve hayatın diğer alanlardaki cinsler arası ilişkiler de böyledir. Başka türlüsü düzensizliktir. Esasen gerçek anlamda bir eşitlikten söz
edilemez, bu iddia bir ütopyadır. Mantıken, ideal
varlık alanında özdeşlik, reel varlık alanında denklik vardır. Reel bir varlık alanı olan ailede eşitlik
yok eşlik vardır. Eş birbirinin dengi demektir.
Denklik (muâdelet) te kutupların artı ve eksileri vardır. Kadınlar fiziken daha zayıftırlar. Sportif faaliyetlerde tüm kategorileri farklıdır. Eşit sonuçlar beklenemez ve bu ortaya çıkan sonuç ne
eksiklik ve ne de fazlalık olarak algılanamaz, farklı
bir düzlemde değerlendirilir. Bu cinsiyetin doğasına aykırıdır. Bir antropolog şöyle diyor: “Araştırmalarım esnasında bir yerde karşımdaki insanın
cinsiyetini kestiremediğim için konuşmaya bir
türlü giremedim. Bir süre cinsiyetini kestirebilmeye yönelik genel sözler söyledim. İlk defa, konuşmak için karşımdakinin cinsiyetini bilmenin önemini keşfettim. Çünkü kadınla konuşmamda hiç
düşünmeden bir pozitif ayrımcılık yaparak daha
zarif bir üslup ve daha yumuşak kelimeler seçtiğimizin farkına vardım”.
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Toplumsal cinsiyet bir gerçektir, bu durum iyi
veya kötü olmanın ötesinde toplumların cinsleri
bir algılama biçimidir. Ancak toplumsal cinsiyet
eşitliği lafının bir karşılığı yoktur. Yani organik
alanda olduğu gibi sosyal alanda da bir cinsiyet
eşitliğinden bahsedilemez. Sorun, bu eşitsizliğin
bizzat kendisi de değildir. Her alanda olduğu gibi
elbette burada da sorunlar yaşanmaktadır. Çözüm
de, bunları karşı karşıya getirip birisini yok saymak veya farkı ortadan kaldırıp eşitlemek değil,
işin tabiatına uygun olarak eşlerden eşleştirmelerde bulunup, denklikler kurabilmededir.
Bahsettiğiniz, “YÖK’ün Tutum Belgesi” bu
konudaki uluslararası sözleşmelere bağlı olarak
YÖK’ün yükseköğretim kurumlarınca toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılması
gerekenleri belirleyen bir belgedir. Değişik kurumlarda olduğu gibi YÖK de burada kendini
uyarlamaya çalışmış, bu konuda derslerin konabileceği, gibi konular üzerinde durmuştu. Burada daha çok toplumsal cinsiyet eşitliğinin cinsel
tacizleri ortadan kaldırmaya katkısının olabileceğinden söz edilmekteydi. Bu tür sözler genelde bir
ezber işidir. Çünkü aynı mantığa göre aynı cins
olan erkekler arasında nasıl, cinsel taciz vak’a-i
adiyeden bir şeyse ve ayrıca bir ek düzenlemeye
ihtiyaç göstermiyorsa aynı şekilde eşit sayılan kadın ve erkekler arasındaki tacizler de bu türden
bir şeydir ve ayrı bir koruyucu mekanizmaya ihtiyaç yok demektir. Hâlbuki düşünülen şey, eşitliğin
ötesinde pozitif bir ayrımcılıkla kadının daha zayıf
olduğu ve koruma altına alınması gerektiği noktasında düğümlenmektedir. Sanıyorum, metin,
kız öğrencilere cinsel tacizi önleme noktasında
düğümlendiği için bir başka açıdan yürürlükten
kaldırılmış bulunuyor. Yani rüştüne ermiş insanları koruma altına almak gibi algılandığı için YÖK
bu uygulamayı kaldırmış, söz konusu belgeyi da
siteden indirmiştir. Gerekçe eğer benim düşündüğüm gibiyse bu durum toplumsal cinsiyet eşitliği
tezine yöneltilen en radikal bir eleştiridir.

Sorun Sadece İstanbul Sözleşmesi Değildir
Son bir değerlendirme yapar mısınız?
Bütün sosyal şartları ve toplumsal gerçekleri
göz ardı etmenin yanında yukarıda da söz konusu ettiğimiz üzere İstanbul Sözleşmesi’nin aile içi
şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyeceğini iddia
etmek bence bir ironi (alay) olsa gerek. Çünkü

özellikle kadını koruma bağlamında mevcut cinayetlerle Sözleşme arasında bir bağlantı kurulamaz. Bu yargımız herhangi bir cinayet üzerinde
test edilebilir.
Aile ile ilgili sorunlarımız doğrudan alanla ilgili olmayan yargı ve kavramlar üzerinden çözümlenemez. Aşk, hak, vb. böylesi kavramlardır. Mesela aile aşk üzerine kurulamaz, aşkla başlamışsa
o sonlandırılmadan aile yerine oturmaz. Yine aile,
aslında yüksek bir değer olan hak üzerine de kurulamaz. Çünkü burada esas olan mutlak haklar
değildir. Eşlerin hak arayışına odaklandığı bir
yerde aile yoktur. Bir yerde salt hak arayışı, çoğu
kere görevlerin askıya alındığı bir yer demektir.
Cinayetlerin arka planında modern bir kışkırtma
türü olan “hak arayışı” yatmaktadır. Sözüm ona
herkes hakkını aramaktadır, ama o hak karşı tarafın görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleşmemektedir. Bir başka deyişle eş bu görevi
yerine getirmemeyi kendisi için bir hak olarak
görmektedir. Yani hep hak talebinin üretildiği bir
yerde görev olmaz ve dolayısıyla da istenen hak
alınamaz. Bireyci kültür herkese hakkını almasını
öğütlemektedir, bu bir çatışma ve şiddet kaynağıdır. Çünkü benlik (ego) ayağa kaldırılmıştır.
Sonuç olarak denilebilir ki, şüphesiz İstanbul Sözleşmesi sorunludur; her şeyden önce dili
ve cinsiyet algısı toplumumuza terstir. Bu hâliyle
en azından ciddi bir şekilde gözden geçirilip itiraz şerhleri konulmalı veya bütünüyle feshedilmelidir! Ama buna fazlaca umut bağlamamalıyız.
Bunun bizim sıkıntısını çektiğimiz sorunların
çözümüne beklendiği kadar etkisinin olmayacağı
bilinmelidir. Şu andaki sıkıntıların kaynağı, tabir
caizse dışarıdan birilerinin bize sunduğu bir Sözleşme değil, kendi elimizle çıkardığımız yasalarımızdır. Olup bitenlere siyah-beyaz gözüyle bakılmamalı, Sözleşme’den daha sorunlu durumların
olduğu göz önüne alınmalıdır. Yani bir retorikten/
söylemden çıkıp daha gerçekçi olmamız gerekiyor. Çünkü sorun sadece İstanbul Sözleşmesi
değildir, CEDAW gibi uluslararası antlaşmalara
uyum sağlamak düşüncesiyle oluşturulmuş yasalar da gözden geçirilmeli, özellikle 6284 sayılı
yasada mutlaka değişiklik yapılmalıdır!
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İstanbul Sözleşmesi Tartışmaları Üzerine
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tek konu kadına yönelik şiddet değil.
Asıl itiraz onun cinsiyetleri birbirine karıştıran ve belirsizleştiren
dilidir ve bu yönüyle hiçbir etkisi olmasa bile böyle bir sözleşmenin
Türkiye gibi bir ülkenin kabul edeceği bir belge olması mümkün değildir.

Yasin AKTAY

T

emmuz ayında Koç
Holding’in ardından
TÜSİAD
kanadının
önemli aktörlerinden
Sabancı Vakfı ve Borusan Holding de İstanbul Sözleşmesi’ne destek mesajları yayımladı
ve yürürlüğe girmesi
çağrısında
bulundu.
Açıklamalarda, İstanbul Sözleşmesi’nin korunması, etkin bir biçimde ve kararlılıkla uygulanması
gerektiği vurgulandı. Böylece İstanbul Sözleşmesi
üzerine bir süredir iyice ısınmaya başlayan tartışmada karşı tarafın kadrosu da tamamlandı. Şimdi
kıran kırana bir mücadele için bütün hazırlıklar
tamam.

Nedensel İlişki
Kadroya geç de olsa katılan bu oyuncuların
açıklamalarına bakılırsa İstanbul Sözleşmesi’nin
tek amacı kadına şiddeti önlemek. Oysa Türkiye’de
kadına yönelik şiddetin artışı ile bu Sözleşme’nin
yürürlüğü neredeyse birbirine paralel. Sözleşme’ye
hâkim olan dil ve söylem zaten bizim yasalarımıza
veya yargı ve polisiye uygulamalarımıza haddinden fazla uyarlanmış durumda. Kadına yönelik
şiddete tolerans sıfırın bile altlarına inmiş durumda. Yargı mensupları en ufak bir aile içi şiddet ihtimali karşısında hiçbir risk almamak adına
hemen erkeğe uzaklaştırma cezası vermektedirler.

Kadının beyanı karakolda da mahkemelerde de esas alındığı için
aileler arasına telafi
edilemeyen, geri dönülemeyen bir kamu
otoritesi girmektedir.
Bir hesaba göre şu anda
uzaklaştırma cezası almış koca sayısı 250 bini
bulmuş durumda.
Bunun ülke için ne anlama geldiğini tasavvur
edebiliyor musunuz? 250 bin koca, çoluk çocuğuyla 250 bin aile demektir. Ailelerin eşi, çocukları, dostu, akrabaları bu aile içi ihtilaftan etkilenmektedir. Bu aynı zamanda aile içi şiddet vaka
sayısında da bir patlama anlamına geliyor.
Eskiden bu kadar aile-içi şiddet mi yoktu, yoksa kaydı mı tutulmuyordu? Bunu anlamanın yolu
nedir? Kuşkusuz bunu anlamanın yolu, işi ideolojikleştirmeden en nesnel biçimiyle olaylar arasındaki nedensel ilişkileri soğukkanlı bir biçime
tespit etmekle başlar. Daha tespit aşamasında herkes kendini rahatlatmanın peşine düşüp işi kendi
günahının keçisine yüklemeye kalkınca ne aile içi
şiddet ne de kadına şiddetin önü alınabilir, aile içi
şiddet dolayısıyla birikmiş öfkemizi bütün topluma yansıtılan/toplumu sarsan bir şiddet şeklinde
yaşar gideriz.
Nedensel ilişki açısından bakıldığında İstanbul Sözleşmesi’nin etkinliği ile kadına yönelik şiddet oranının artışı arasındaki paralellik
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kaydedebileceğimiz en nesnel veri görünüyor.
Yani zannedildiği gibi Sözleşme aile içi şiddeti
hengellemiyor, engelleyemiyor. Bilakis nedensel
ilişkiyi kesin olarak ilk anda söyleyemesek bile bu
Sözleşme’nin etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette de bir artış olduğunu görebiliyoruz.
Buna rağmen, Sözleşme’ye atfedilen roller üzerine konu o kadar efsaneleştirilmiş durumdaki,
Sözleşme lağvedildiğinde aile içi şiddeti engelleyebilecek, kadını koruyabilecek hiçbir mekanizma
kalmayacak zannediliyor. Sansasyonel vakaların
psikolojik etkisi Sözleşme’nin tarafına çekilerek
efsanevi söylem daha da derinleştiriliyor. Mesela, Pınar Gültekin vakasında Sözleşme’nin rolü
ne? Onu canice, vahşi duygular içinde katleden
insan müsveddesi Sözleşme’nin lağvedilme ihti-

60

Nedensel ilişki açısından bakıldığında
İstanbul Sözleşmesi’nin etkinliği ile
kadına yönelik şiddet oranının artışı
arasındaki paralellik kaydedebileceğimiz
en nesnel veri görünüyor. Yani
zannedildiği gibi Sözleşme aile içi
şiddeti hiç engellemiyor, engelleyemiyor.
Bilakis nedensel ilişkiyi kesin olarak ilk
anda söyleyemesek bile bu Sözleşme’nin
etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette
de bir artış olduğunu görebiliyoruz.

malinden mi cesaret buldu sanki? Bu sözleşmeci
uyanıklara bakılırsa öyle gibi. İnsan aklıyla dalga
geçmenin tipik kurnaz yolu!

Sosyolojik Gerçekliğimiz ile Aile Değerlerimiz
Diğer yandan Sözleşme’ye karşı çıkanlar açısından bakıldığında, boşanmaların artmasında
Sözleşme’nin iddia edildiği gibi rolü o kadar büyük müdür? Burada da Sözleşme’ye zannedildiğinden fazla bir sosyolojik güç atfediliyor olduğunu
söylemek zorundayız. Boşanmaların artışı ve aile
içi rollerin hızla değişmesi Sözleşme’ye bağlanamaz elbet. Türkiye’nin hızla değişen bir sosyolojisi var. Kadının iş hayatına eskisine nazaran hızla
daha fazla katılması Sözleşme’nin ortaya çıkardığı

bir sonuç değil. Bu katılım kadın ve erkeğin ailedeki ve toplumdaki rollerini hızla değiştirmektedir. Sözleşme’ye şiddetle karşı çıkan muhafazakâr
insanların şu soruya samimiyetle cevap vermeleri
gerekiyor: Kendi oğullarına üniversiteyi bitirmiş
olduğu hâlde çalışmayan bir gelin almayı göze
alabiliyorlar mı? Veya kız babaları artık kızlarının meslek okuyup meslek sahibi olmasını neden
istiyorlar?
Kadın ve erkeğin eşit şekilde çalışma hayatına
katılması ister istemez aile içindeki bütün dengeleri değiştirmektedir. Yanlış anlaşılmasın, bunun
kötü veya iyi olduğunu söylemiyorum. Şu an itibariyle sosyolojik gerçekliğimiz ile aile değerlerimiz arasında ciddi bir açıklık var. Aile değerleri
dediğimiz şey metafizik sabitelere konu şeyler
değil. Bazı geleneklerden koptuk ama kendimize
yeni gelenekler ve bu geleneklere uygun değerler
oluşturamadık daha.
Bugünün dünyasında kadın ve erkek rollerini
değiştiren İstanbul Sözleşmesi değil. Ona bundan dolayı öfkelenmek belki bizi rahatlatır ama
Sözleşme lağvedilse bile birçok sorunumuz çözülmeyecek. Sözleşme’yi savunanlar için de aynı
şey geçerli: Sözleşme sonuna kadar uygulansa bile
kadına yönelik şiddete bir çare olmuyor, gördük
işte. Meğerki İstanbul Sözleşmesi savunmasında
kadına yönelik şiddet, metnin asıl niyetine, cinsiyet rolleri söylemi üzerinden eşcinselliğin meşrulaştırılmasına, normalleştirilmesine ve yasal
dayanaklara kavuşturulmasına bir kalkan oluşturmasın. Sözleşme’yi savunanlar mertçe buradan
savunsun, karşı çıkanlar da buradan karşı çıksın,
böylece kimin ne dediği daha iyi anlaşılmış olur.
O zaman geri kalan konular üzerinde işin içine
sosyoloji, antropoloji, psikoloji, psikiyatri, ilahiyat ve hukuk nazarından daha doğrudan tartışırız.
Birçok konu gibi İstanbul Sözleşmesi, etkisi,
içeriği, bağlamı ve anlamı üzerine hiç kimsenin
vakıf olmadan kamplaştığı bir konu hâline gelmiş
bulunuyor. Oysa neyi tartıştığımızı bilebilmek
için bile her şeyden önce Sözleşme’nin birbirinden ayrıştırılması gereken yanları var.
Mesela, konu kadına yönelik şiddetin engellenmesi mi, yoksa bu Sözleşme’ye hâkim olan ve
eşcinselliği meşrulaştıran “toplumsal cinsiyet”e
dair dili midir? Konu kadına yönelik şiddet ise, bu
Sözleşme’nin bu amacı gerçekleştirip gerçekleştiremediğine dair bir etki analizi yeterince yapıldı
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mı, yapılıyor mu? Böyle bir tartışmayı açmaya, yürütmeye hazır mıyız?
Böyle bir soruyu bile duymaya tahammül etmeden insanları yargısız infaz etmeye kalkışanların ne kadar şiddete meyilli olduklarını gördükçe,
kadına yönelik şiddeti engellemek bunlara kalmışsa, hayıflanmamak mümkün değil.

Fetişleşen Sözleşme Belgesi
Ne laftan anlayan ne söz dinleyen, ilk duydukları lafların peşine takılarak bir linç gürûhuna kapılan bu tipler zaten toplumsal şiddetin en büyük
kaynağı. Bu kafadan kadına da çocuğa da kendilerinden zayıf her insana da her türlü şiddet beklenir. Çünkü anlayışsızlar, çünkü laf dinlemiyorlar,
çünkü çokbilmişler. Bütün bilgileri, verileri yemiş
yutmuşlar, hiç kimseden hiçbir şey dinlemeye
ihtiyaçları yok. İçeriğini, anlamını ve etkisini bilmedikleri bir belgeyi holiganca savunurken dillerinden herkese bulaşan şiddet dökülüyor. Fanatikçe ve içeriğini bilmeden savunuyorlar, çünkü
bir noktadan sonra artık o Sözleşme belgesi fetişleşmiştir. Bir kutsala dönüşmüştür. Ona atfedilen
kurtarıcılık, koruyuculuk artık onu sosyolojinin
değil psikiyatrinin, belki de teolojinin konusu
hâline getirmiştir.
Söylediğimiz şey çok açık. İstatistiki rakamlar ortada. Sözleşme’nin imzalandığı tarih 2011,
uygulamaya başlandığı tarih 2014. O tarihten bu
yana Sözleşme’nin de ruhuna uymak adına -sözüm ona- kadını korumaya yönelik bir dizi yasal
düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerde kadına
yönelik şiddete hiçbir tolerans tanımayan yargı(ç)
teamülleri bile radikal anlamda değişti. En ufak
bir şikayette veya aile içi ihtilafta kadının beyanı baz alınmak suretiyle kadın lehine kararlar
alınmaya başlandı. Aile içinde kadın ve erkek
arasında bir ihtilafta kadının beyanı hâkimin de
kararı hâline geldiği için hemen uzaklaştırma kararı verilmeye başlandı. Bu yönde alınan kararlar
o kadar yaygınlık kazandı ki, şu anda Türkiye’de
evden uzaklaştırılmış koca meselesi dünyada başka hiçbir ülkeyle karşılaştırılamayacak kadar arttı!
Sadece bu bile ciddi bir toplumsal sorun
hâline gelmiş bulunuyor. Üstelik sadece erkeği
değil, daha ziyade kadını ve ailenin diğer efradını
olumsuz olarak etkileyen bir sorun. Üstelik normal iki insan arasında çıkan şikâyet konusu bir
ihtilafta, taraflardan biri şikâyetini çektiğinde dava

düştüğü hâlde, aile içi kavgalarda kadın şikâyetini
geri çekse bile konu bir kamu davası olarak
sürdürülmektedir.
Bu ve bunun gibi birçok yeni uygulamanın
kadına yönelik şiddette caydırıcı olacağı varsayılmıştır, ne var ki geçen süre bütün bu tedbirlerin
hiçbir caydırıcı etki yaratmadığını göstermiştir.
Hatta 2014’ten bu yana şiddet vakalarında bir artış kaydedildiğine göre Sözleşme’nin veya bu konudaki yasal düzenlemelerin etkisi üzerine daha
soğukkanlı bir sorgulama yapmanın gereği ortaya
çıkmıştır.
Yasa çıkarmak çok kolay, ama çıkarılan yasanın toplumsal etkisini görmek, hesap edebilmek
o kadar kolay olmayabiliyor. Bugün kadını korumak üzere çıkarılan yasaların bizatihi kadını daha
fazla mağdur etmesi, onu şiddete daha fazla açık
hâle getirmesi söz konusu olabiliyor.
Doğrusu Sözleşme’yi eleştirenlerden hiç kimsenin kadına yönelik şiddete karşı adli veya kolluk tedbirleri alınması hususunda itirazlarının
olduğunu sanmıyorum. Ancak bunun yöntemi
hususunda temkinli olunması gerektiğini yeterince görmüş olmalıyız.
Bilmeliyiz ki, tek sorunumuz yasalar olmadığı
gibi sorunlarımızın tek çözümü de yasalar çıkarmak değildir. Zira görüyoruz ki, her şeyin yasalara bağlandığı yerde, yani vicdana göstere göstere
güvenilmediği yerde, vicdan da intikamını feci bir
biçimde alıyor ve yasaları geçersiz hâle getiriyor
gibi. Vicdan olmasa, merhamet olmasa, sorumluluk olmasa kadını erkeğe, çocuğu zalim ebeveyne,
kadını kadına, küçüğü büyüğe, işçiyi işverenine
karşı koruyacak hangi yasa olabilir?
Daha önce de söylemiştik, belki olayı başlıca
kadına karşı şiddet diye görmekle başlıyor her şey.
Sorun insanların sahip oldukları gücü sorumsuzca kullanma konusunda sergiledikleri kontrolsüzlük. Sorun erkeğin kadına yönelik şiddetinden
ibaret değildir. Bu sorun, güçlü olanların kendilerinden daha zayıf olanlara, varlıklı olanların yoksullara, büyüklerin küçüklere nasıl davranmaları
gerektiği hususunda tâbi olmaları gereken güçlü
bir toplumsal ahlakla ilgili bir sorundur.
Bütün bunlar ayrıca ve etraflıca tartışılır elbet.
Ancak Sözleşme ile ilgili tek konu kadına yönelik
şiddet değil. Asıl itiraz, Sözleşme’nin, cinsiyetleri birbirine karıştıran ve belirsizleştiren dilidir ve
böyle bir Sözleşme’nin Türkiye gibi bir ülkenin
kabul edeceği bir belge olması mümkün değildir.
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İstanbul Sözleşmesi’nin
Gizle(yeme)diği “Epistemik Şiddet”
Üzerinde durulması gereken husus (kanaatimce) “şiddetin” önlenmesi
amacına matuf olarak ihdas edildiği söylenen bir metnin bizzat kendisinin
taşıdığı “epistemik şiddet” potansiyelidir. Sonuçları itibariyle daha sarsıcı
ve kalıcı izler bırakan epistemik şiddet, fiziksel şiddette olduğu gibi
hemen fark edilebilen bir özelliğe sahip değildir. Daha çok dil ve
kavramlar aracılığıyla ve/veya tasavvur ve yorum üzerinden belirleyici olur.

Kamil ERGENÇ

Y
62

aklaşık dokuz yıl önce
İstanbul’da imza altına alınan ve tam adı “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi” olan sözleşme metninin son zamanlarda Türkiye siyasi ve entelektüel hayatında oluşturduğu gerilim oldukça dikkat çekici. Bu metin
etrafında cereyan eden tartışmalara nazar ettiğimizde, yaklaşık iki asırdır modern paradigma tarafından biçimlendirilen zihinlerimizin fotoğrafını
görmek mümkün. Bu yönüyle yapılan tartışmalar
dikkatle izlenmeyi hak ediyor…
İlgili metnin aile yapımıza zarar vereceği endişesiyle derhal iptal edilmesini isteyenler ile (metnin) kadınların maruz kaldığı “şiddetin” izale edilmesinde hayati rol oynadığını veya oynayacağını
iddia edenler arasında yaşanan sert tartışmalar,
kısa ve orta vadede bir mutabakat zemininin inşasına vesile olur mu bilinmez. Ancak tartışmaların “paradigma içi” oluşu (yani hem destekleyenlerin hem de karşı çıkanların referans aldığı
aklın, modern paradigmayı inşa eden akıl olması)
varacağımız menzilin hiç de hayırlı olmayacağını
gösteriyor. Çünkü modern paradigmanın bizatihi
kendisi şiddet üreterek, şiddeti sistematikleştirerek ve hatta şiddeti bir varoluş biçimi olarak konumlandırarak (Katolik şiddetine karşı Protestan
şiddeti) ortaya çıkmıştır.

Modern Paradigmanın Şiddeti
Dolayısıyla gündemlerimizi meşgul eden sözleşme metninin, modern paradigmayı
ortaya çıkaran tarihsel arka
plandan bağımsız değerlendirilmesi ziyadesiyle eksik bir
değerlendirme olacaktır. Fakat henüz daha gerçek anlamda modernliği bile
tam tecrübe edememişken, postmodernliğin başta tanrı otoritesi olmak üzere her türlü otoriteyi
reddeden ve hakikati buharlaştıran doğasıyla yüz
yüze gelen ve bundan dolayı da çok ciddi bir değer krizi yaşayan; kurtuluşu ise ya köhnemiş ulusdevlet kutsallarına ya konserve ideolojisi olan
muhafazakârlığa ya da demokrasi, özgürlük, eşitlik adı altında pazarlanan neo-kolonyalist akımlara sığınmakta bulan Türkiye’nin bu meseleyi hak
ettiği bağlamda tartışabileceğine dair fazla umutlu
değilim! Bir tür zihinsel teşevvüş hâli yaşadığımızı
düşünüyorum.
Metnin daha giriş bölümünde “kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetten arındırılmış bir Avrupa yaratmak” arzusunu, hem Avrupa Konseyi’ne
hem de Sözleşme’ye imza atacak Avrupalı olmayan
uluslara “dayatmak”, seksen bir maddelik metnin
bütününe nüfûz etmiş “beyaz adam” (gerçi artık
beyaz kadın da diyebiliriz) kibrinin neticesi olarak
okunabilir. Öyle ya eğer bu metin yalnızca Avrupa Konseyi üyelerine değil isteyen tüm uluslara
açıksa metinde Avrupa’yı merkeze alan bu ifadenin sebebi nedir? Öte yandan bu Sözleşme metni,
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şiddeti bir yaşam biçimi olarak kabul eden, eziyeti ve işkenceyi Tanrı’ya ulaşma azığı gibi gören
Katolik geleneğin prangalarından kurtulmak için
kendisini Protestanlığın kollarına atan Avrupa’nın
yaşadığı hayal kırıklığının da (zımnen) itirafıdır.
Yeryüzü cennetini inşa etmeyi vadeden Protestan
kültür başta kendi mensupları olmak üzere etkili
olduğu her yerde insanlığı cehennemin kapısına
getirip bırakmıştır. Şimdi bu cehennemden nasıl
çıkacağının hesabını yapıyor Avrupa. Geriye doğru baktığımızda yaptığı tüm büyük anlaşmaların
bir savaşın sonucunda ortaya çıktığını görmek
mümkün. İngiltere’deki 1699 Haklar Yasası iç savaşın sonucuydu. Amerikan Haklar Yasasını ise
Bağımsızlık Savaşı doğurmuştu. İnsanlık ve Yurttaşlık Haklarını Fransız Devrimi, İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesini ise ikinci dünya savaşı
doğurdu. Savaş metaforu bu yasalar ve beyannameler aracılığıyla toplumsal reform alanına da
taşındı.1 O zaman adına İstanbul Sözleşmesi denilen metnin hangi savaşın sonucu olduğu sorusuna
cevap bulmamız gerekiyor. Aslında cevap metnin
içinde gizli. Bu savaş kadınla erkeğin savaşı… Savaşın olduğu yerde şiddet, şiddetin olduğu yerde
ise sözleşme olur malum…
Sözleşme metninin hukuki alana ilişkin düzenlemeler içeriyor oluşu bir yandan toplumsal
dokunun doğrudan etkilenmesini kolaylaştırırken, diğer yandan (metin) devlet organlarını, sivil
toplumu ve medyayı da çizdiği çerçeveye uygun
bir misyon üstlenmeleri noktasında vazifelendirmesi ve hatta vazifenin ifasında gösterilen samimiyetin ölçülmesi amacıyla gözetleme/izleme organları ihdas etmesi, Türkiye’nin “açık toplum”
olmasını teminat altına almış oluyor bir anlamda.
Her şeyi tartışılabilir hâle getirme, kırmızı çizgilere sahip ol(a)mama, kapitalist-neoliberal değer
sisteminin belirleyici ve tayin edici olmasına müsaade etme, neo-kolonyalist müdahalelere izin
verme anlamına gelen açık toplum, küreselleşme
realitesinin tüm uluslara önerdiği(aslında dayattığı) bir seçenek.
Dolayısıyla sadece basit bir hukuk metniyle
değil aynı zamanda bir dünya görüşü ve hayat tarzı ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek gerekiyor.
Bu bağlamda ilgili Sözleşme metni her ne kadar
şiddet özelinde bir içeriğe sahip olduğunu ve temel amacının da şiddeti önlemek olduğunu beyan
1

Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri, çev. Ferit Burak Aydar,
Metis Yayınları, İstanbul, 2007.

etse de bu metne ilham veren aklın nasıl çalıştığına
dair farkındalık sahibi olmak elzemdir, diye düşünüyorum. Çünkü her hukuki metinde olduğu
gibi burada söz konusu ettiğimiz metnin de ana
omurgasını oluşturan kavramlar “nötr” değildir.
Yani tarihi/siyasal/sosyal/ideolojik/kültürel/felsefi
bagaja sahiptirler ve muhataplarının zihin dünyasını da bu bagaj doğrultusunda şekillendirirler.

İdeolojik Dayatma
Metnin referans aldığı aklın aydınlanma paradigmasını inşa eden akıl olduğunu yukarıda söylemiştik. Bu aklın ürünü olan feminizm ise ilgili
metnin ruhunu oluşturmaktadır. Ancak ilginç bir
şekilde feminizmin metnin inşasında oynadığı rol
ya görmezden gelinmekte ya da çok yüzeysel bir
şekilde geçiştirilmektedir. Oysa ki oldukça ideolojik bir dayatmayla hatta “şiddetle” karşı karşıya
bulunmaktayız. Avrupa Hıristiyanlığı’nın tarihsel
tecrübesinin sonucu olarak ortaya çıkan feminizmin aynı sosyal/kültürel/siyasal tecrübeye sahip
olmayan toplumlara bir hukuk metni eşliğinde
nüfûz etme çabası ideolojilerin/üst-anlatıların
ehemmiyetini kaybettiği iddiasının dillendirildiği
bir süreçte oldukça manidar. Bir yandan hakikati
göreli hâle getiren ve hiçbir ideolojinin kendisini
merkeze alma hakkı olmadığını iddia eden postmodern kültür, diğer yandan ise hukuk nosyonu
üzerinden küreselleş(tiril)meye çalışılan radikal
feminist yaklaşım. Ziyadesiyle karmaşık bir durumla yüz yüzeyiz.
Feminizmin Avrupa tarihi açısından kabul
edilebilir bir çıkış hatta isyan olduğu söylenebilir,
doğrudur da. Hıristiyanlığın kadınla arası genelde iyi olmadı. İki kadın tipi arasında gidip geldi.
Ya Adem’i yoldan çıkaran sinsi, kıvrak, ayartıcı ve
soğuk yılan karakterinde Havva ya da hiç evlenmemiş ve Tanrı’ya bedenini açmış azize Meryem.
Meryem’i yüceltti elbette. Ancak Meryem hiçbir
erkeğe eş olmadığı için örnek alınabilir değildi.
Çünkü bir yandan da neslin devam etmesi(üreme)
gerekiyordu. Yani evlenmek şarttı. Evlilik varsa ister istemez “zevk” vardı ve zevk ruhun düşmanıydı, insanı Tanrı’dan uzaklaştırıyordu. İsa (a.s.) hiç
evlenmemişti. Yani zevkten uzak kalmıştı. Demek
ki, Tanrı’ya ulaşmanın yolu buradan geçiyordu.
Zevkin düşmanlaştırılması/lanetlenmesi kadını
da değersizleştirmenin yolunu açtı. Kadın, zevk
veren olduğu için “şeytani” bir karakterin temsilcisi olarak algılandı. Nitekim Havva da Âdem’i
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yoldan çıkarmamış mıydı? Bu nedenle her çocuk
günahkâr doğuyordu Hıristiyan inanışına göre;
vaftiz edilmeliydi. Hıristiyanlık 18. yüzyıla kadar
vaftiz edilmeden ya da annesinin karnında ölen
çocukların ilk günah ile kirlenmiş doğalarından
dolayı cehennemde yanacağına inanıyordu. Jansesistler ve bazı Evanjelistler hâlâ bu inanışı sürdürüyor.2 Kadının baştan çıkarıcı/ayartıcı tasviri
onun sürekli denetim altında tutulması gerektiği
inancını besledi.
Feminizmin anahtar kavramlarında “ataerkillik” ve “patriyarka” bu denetimi mümkün kılan
olgusal gerçekliğin adı olarak öne çıkar. Ataerkillik Roma’dan Hıristiyanlığa geçen bir kavram.
Ortaçağ’da ailenin mutlak hâkimi anlamında “ata”
nın öne çıkmasıyla bağlantılı. Patriyarka da benzer
hususiyete sahiptir. “Patrik” ile aynı köktendir ve
bir ailenin ya da kabilenin büyüğü anlamında kullanılır. Her iki kavramda da içkin olan “hâkimiyet”
Roma’nın köleci geleneğinden etkilenmiştir. Baba/
ata/patrik egemenliği altındakiler üzerinde mutlak
tasarruf sahibidir, dilerse öldürebilir. Bu geleneğin
asırlarca Roma hâkimiyetinde kalmış Anadolu’ya
da nüfûz ettiğini söylemek mümkündür. “Saçı
uzun aklı kısa”, “Kızını dövmeyen dizini döver”,
“Sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” gibi kadını “eksik” ve “sorunlu” gösteren
yaklaşımın Hıristiyanlık’la çok yakın ilişkisi olduğu söylenebilir. Ancak ne yazık ki, geleneksel
miras ile dinin kendisi arasındaki farkı fark etmek
istemeyenler bu klişeleri İslâm’ın kadın algısının
sonucu olduğu vehmine kapılmıştır.
Hıristiyan gelenek (özellikle Katolik) içerisinde kadının denetimi aynı zamanda hazzın denetimi olarak belirginlik kazanır. Haz/zevk düşmanı Hıristiyanlık kilise aracılığıyla erkeği, erkek te
karısını denetler. İtiraf geleneği erkekle kadının
birlikteliğinin nasıl ve hangi pozisyonda olması gerektiğine varıncaya kadar kiliseye bilme ve
müdahale etme hakkı tanır. Kadının üstte olduğu
bir birliktelik felaket olarak adlandırılır. Feminizmin erotik sinema ve pornografi aracılığıyla hazzı baskılayan, denetleyen ve ötekileştiren müfrit
geleneğe karşı, hazzı bütün boyutlarıyla alenileş
tiren(pornografikleştiren) bir isyanı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki erkeğin üstte olduğu bir
birliktelik kadın bedeninin işgali ve eril tahakküm
olarak yorumlanabilmekte hatta erkek olmadan
2

Abdülhakim Murad, çev: Dilara Yabul İşleyen, Nihayet, sayı:
63, 2020.

da kadının zevk alacağı iddiasını delillendirmek
için lezbiyen ilişki (pornografi aracılığıyla) özendirilmekte. İstanbul Sözleşmesi metninde geçen
“cinsel yönelim” kavramının içeriği bu tür sapkın
ilişkilere de meşruiyet kazandırır.
Kilisenin hazzı azaltmak için bulduğu yöntemlerden biri de kadın sünnetidir (klitoridektomi).
Sözleşme metninde de yer alan(madde 38) bu uygulama bütünüyle Hıristiyan geleneğe aittir. (Ancak her nedense İslâm geleneğinin ürünü olduğu
zannedilir.) Foucault 1710’da İngiltere, 1743’te
Almanya,1760’ta ise Fransa’da hem erkek hem
de dişi mastürbasyonunun yasaklandığına, yasak
kapsamında dişilere klitoridektomi (kadın sünneti) uygulandığına değinir. Hatta 19. yüzyılda bile
erkeklerin mastürbasyon yapmasını engellemek
için cinsel organlarına sodyum biokarbonat bileşimi zerk edildiğini söyler.3 Zevk karşıtlığı sadece
kadınlar için geçerli değildir. Bu haz karşıtlığının,
erkekler özelinde, Sanayi Devrimi sonrasında da
devam etmesi iş verimliliğini garanti altına almakla ilgilidir elbette. Kontrolsüz bir şekilde haz peşinde koşmak (ister mastürbasyon isterse de zina
vb. yollarla olsun) çalışma hayatına olumsuz etki
ettiği için hazzın denetim altına alınması gerekli görülmüştür.4 Erkek sünneti hem Yahudilik’te
hem de Hıristiyanlık’ta bilinmesine rağmen bu
uygulamaya karşı herhangi bir refleks söz konusu değilken, kadın sünnetinin mesele edilmesi
(Sözleşme metninde yer aldığı üzere) sadece insan hakları ihlali ya da kadına karşı ayrımcılık
bağlamında değerlendirilemez. Kadın sünnetinde
birincil amaç hazzı azaltmak olduğundan ve feminizm Hıristiyanlığın haz karşıtlığıyla savaşmayı
amaç edindiğinden dolayı kadın sünneti müstakil
bir madde olarak metne girebilmiştir. Sadece bu
madde bile Sözleşme metninin feminist perspektifini açıklamak için kâfidir. İnsan kendi bedeninin
sahibidir ve onun üzerinde istediği gibi tasarrufta
bulunabilir. Bu tasarrufa Tanrı(kilise) bile engel
olamaz. Martha Nussbaum “bedensel bütünlüğün
bir veçhesi olarak” “cinsel tatmin fırsatlarından”
bahseder. Bunları insanın merkezi işlevsel yeteneklerinden biri olarak gösterir. “Cinsel tatmin
fırsatları”nın açıkça tanımlanabileceği ve yasal
olarak korunabileceği varsayımı ilginçtir.5
3
4
5

Michel Foucault, İktidarın Gözü, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2015.
Michel Foucault, İktidarın Gözü, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2015.
Aktaran Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri, çev. Ferit Burak
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Oryantalist literatürün Doğulu(Müslüman)
toplumları nitelerken onların cinsellik anlayışına
yaptığı vurgu, esasında Hıristiyanlığın hastalıklı
cinsellik ve kadın algısının izlerini taşır. Batı Hıristiyanlığı cinselliğin makul, güzel ve hikemi doğasına bir türlü nüfûz edemediği için Doğu’daki
cinsellik anlayışını bir tür şehvetperestlik olarak
yorumladı. Biyografi tarihçisi Nigel Cliff Vasco
de Gama’nın Yolculuklarını anlattığı Son Haçlılar
adlı eserinde, Hindistan’da cinsel isteği arttırıcı
doğal karışımların tababetin bir parçası olduğunu gören Gama ve arkadaşlarının hayretine vurgu
yapar.6 Cinsellik Doğu’da hiçbir zaman tabu olmadı. Hatta hikmetle bağlantılı olarak yorumlandı. Kadın ve erkeğin “bir”likteliği sûfi literatürde
“cimada tevhid sırrı vardır. ” sözünde hikmetli bir
anlam kazanır.7 Bu durum kadın algısının da niteliğine dair ipucu verebilir. Dücane Cündioğlu’nun
cümleleriyle söyleyecek olursak, “Cinselliğin
hikmeti ancak Doğu’ya has bir derinliğin, sadece Doğulu bir kavrayışın ürünüdür. Cinsellik ve
hikmet, tarih boyunca sadece Doğu’da yan yana
yorumlanabilmiştir. Doğu’da, belki Ortadoğu’da,
belki Uzakdoğu’da, ama hep ve daima Doğu’da”8
Muttaki olmak için uykuyu, yemek yemeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmeye ant içen kişilere Peygamberimiz (s.), “Sizin en hayırlınız benim ve ben bazen
yemek yer bazen oruç tutarım. Kimi zaman uyur,
kimi zaman uyanık kalırım ve eşlerimle de birlikte
olurum. Benim yolumdan(sünnet) yüz çeviren benden değildir.” buyurarak oldukça dengeli bir hayatın yol haritasını çizer. Benzer bir başka örnekte
ise Peygamberimiz (a.s.) muhatabına, “Eşinin, çocuklarının ve bedeninin senin üzerinde hakkı var.
Her hak sahibine hakkını ver!” buyurur.
Aydınlanma aklı matematiğin dilini öne çıkardığı ve matematik bilimsel bilginin ana istinatgâhı
olduğu için cinsellik te bilimin konusu yapılmaya başlandı. Böylece aydınlanma öncesinde kilise
tarafından gerçekleştirilen denetim bilimin eline
geçti. Artık ‘seksoloji’ adı altında yeni bir bilim
vardı ve bu bilim cinselliği hem analiz ediyor hem
denetliyor hem de normalleştiriyordu. Cinselliğin bilimin konusu olması onun yeniden yorumlanmasını da beraberinde getirdi. Pornografi ve
erotik kültür bu bilimsel alandan istifade ederek
6
7
8

Aydar, Metis Yayınları, İstanbul, 2007.
Nigel Cliff, Son Haçlılar, çev. Deniz Güzelgülgen, Remzi
Yayınevi, İstanbul, 2013.
İsmet Özel, Kırk Hadis, Şule Yayınları, İstanbul, 2010.
Dücane Cündioğlu, Hz. İnsan, Kapı Yayınları, İstanbul, 2010

kurumsallaştı. Seksologların istihdam sahası olarak pornografi bir yandan heteroseksüel olmayan
cinselliğin aleniyet kazanmasına imkân tanırken,
diğer yandan internet kültürünün de yardımıyla
cinselliğin hikemi doğasını tahrip etti. Türkiye’deki feminist havzaların her nedense bir türlü sorunsallaştırmadıkları ve hatta özgürlük bağlamında değerlendirdikleri pornografinin, Sözleşme
metnine giren “cinsel şiddet”, “taciz”, “istismar” ve
“tecavüz”ün yaygınlaşmasında rol oynayıp oynamadığı üzerinde düşünmek gerek.

Bilinçlerimiz Yaralı
Geride bıraktığımız iki asırlık modernleşme
tecrübesi (bize) aydınlanma aklının rehberliğinde şekillenen modern paradigmanın kavramsal
ve kurumsal çerçevesini ithal ederek yol almaya
çalışmamızın, “susayan birinin tuzlu su içerek
susuzluğunu gidermesi” durumuna benzer bir
basiretsizlik olduğunu öğretti aslında. Buna rağmen hâlâ ithal metinlerle hukuk ihdas etmeye
çalışmak, ciddi bir ilmi/entelektüel yoksulluk yaşadığımızın delili olarak okunabilir. Bu yoksulluk
nedeniyledir ki, ne geleneksel kültürün tortuları/
handikapları ve saplantılarıyla gerçek anlamda
yüzleşebildik ne de modern/postmodern paradigmanın seküler/pozitivist/ırkçı ve tuğyan barındıran doğasına dair gerçek anlamda bir farkındalık
sahibi olabildik. Arada kalmış, ne olduğuna tam
karar verememiş, ne gerçek anlamda doğulu ne
de adamakıllı batılı olmuş, arafta bir toplum olarak tarih okyanusunun içinde çerçöp misali bir o
yana bir bu yana sallanıp duran kimlik ve kişilik
zafiyetiyle malul bir topluluk olarak hayata devam
ediyoruz. Daryus Shayegan’ın deyimiyle “bilinçlerimiz yaralı”…9
Malumdur ki toplum(lar), aydınları/entelektüelleri/münevverleri/âlimleri aracılığıyla ya felaha
ulaşır ya da delalet üzere kalır. Tarih bu söylediğimize şahittir. Fransız İhtilali, Bolşevik Devrimi,
İran İnkılabı, Çin/Japon Modernleşmesi ve Cumhuriyet Aydınlanması vs. bugünden yarına gerçekleşen hadiseler değil, bilakis arkasında yoğun
bir aydın/entelektüel katkısı olan hareketlerdir.
Şayet Türkiye’de Edward Said’in deyimiyle “ait
olduğu toplum, parti, hizip hakkaniyetli olmasına engel olmayan; nabza göre şerbet vermeyen;
konuşulması gereken yerde susmayan; şovenist
9

Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, çev. Haldun Bayrı, Metis
Yayınları, İstanbul, 2012.
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kabadayılıklara ve tantanalı dönekliklere teveccüh etmeyen; klişeleri ve indirgeyici kategorileri
kıran”10 özellikte bir entelektüel iklim olsaydı, sözünü ettiğimiz metin daha teklif aşamasındayken
ciddi bir analize tabi tutularak, Türkiye kamuoyu
bu metnin ana omurgasını oluşturan kavramların
bütünüyle feminist (yani dolaylı olarak “Hıristiyan”) kodlar taşıdığı hususunda bilinçlendirilirdi.
Ancak ne yazık ki, sömürgeci bilgi tarafından
zihinleri istimlak edilmiş medya guruları, uzman
sıfatlı kişiler, popülizmin anaforunda debelenen
siyasal figürler ve temel amacı kamusal alanda
modern değerler sisteminin tahkim edilmesini
sağlamak olan (bazı) sivil toplum kuruluşları tarafından ilgili metin el üstünde tutularak, iki asırdır
devam eden edilgenliğimiz katmerleştirildi. Modernlik öncesi dönemde saltanat ideolojileri aracığıyla ferdiyet /şahsiyet bilinci örselenen, apolitik
bir tavrın ve tarzın mümessili olmaya mahkûm
edilen, teba-reaya kültürünün pasif bir üyesi olarak yaşamaya icbar edilen Müslüman toplumlar,
modern dönemle birlikte bir yandan ulus-devletin mütehakkim ve homojenleştirici karakterinin
mağduru olurken, diğer yandan seküler/kapitalist
değer sisteminin çarklarında öğütüldü.
Bu noktada üzerinde durulması gereken husus
(kanaatimce) “şiddetin” önlenmesi amacına matuf
olarak ihdas edildiği söylenen bir metnin bizzat
kendisinin taşıdığı “epistemik şiddet” potansiyelidir. Sonuçları itibariyle daha sarsıcı ve kalıcı izler
bırakan epistemik şiddet, fiziksel şiddette olduğu
gibi hemen fark edilebilen bir özelliğe sahip değildir. Daha çok dil ve kavramlar aracılığıyla ve/
veya tasavvur ve yorum üzerinden belirleyici olur.
Muhatabının zihin dünyasına nüfuz eder ve o
zihnin bağımsız bilgi üretme kapasitesini tahrip
eder. Bir süre sonra muhatap zihin, artık kendilik
bilincini kaybeder. Beden ve zihin kendisine aittir ancak başkasının hayatını yaşamaya mahkûm
olmuştur. Özne olma iradesi elinden alınmıştır.
Edilgenliği, pasifliği, pısırıklığı normalleştirmeye
başlar. Kölece bir hayatı tecrübe etmesine rağmen özgür olduğunu zanneder. Bütün bir tasavvur dünyası işgal altındadır. İnsan, evren, tabiat,
tarih, zaman, mekân, devlet, siyaset vb. olgulara
dair ne düşüneceğine ve nasıl düşüneceğine karar veremez. Daha doğrusu bu olguların içeriğine
dair herhangi bir katkı yapacak ehliyet ve liyakate

sahip değildir. Sürekli tüketmeye alıştığı için asla
üretemez. Maruz kaldığı epistemik şiddetin derecesi öylesine büyüktür ki, aşırı ışığın görmeyi
zorlaştırması gibi, şiddet artık fark edilmez boyuta ulaşmıştır. Öyle ki hayati sorunlarla yüz yüze
olmasına rağmen “lale devrinde “yaşıyormuş gibi
davranır. Şiddete maruz kalanlar bir süre sonra
maruz kaldıkları şiddetin kendileri için vazgeçilmez olduğunu söylemeye başlarlar. Bu durum
son aşamadır. Kendisi için neyin iyi neyin kötü
olduğunu, neye muhalif neye muvafık olacağını
bilememe durumudur.
Kelimeler aracılığıyla uygulanan epistemik şiddetle mücadele benzer yolla olmalı. Sadece Sözleşme metniyle ilgili değil (ki metnin ana omurgasını
oluşturan kavramların tamamı seküler aklın rehberliğinde hazırlanmıştır), küreselleşme realitesi
bağlamında gündelik hayatımıza bir şekilde nüfûz
eden seküler kavramlara karşı müteyakkız olmak
gibi bir sorumluluğumuz var. Dilin sekülerleşmesi bağlamında şahit olduğumuz kavramsal değişimler yaşam biçimimize etki etme potansiyeline
sahip. Konfüçyüs kendisine sorulan “Yöneticisi
olduğunuz bir toplumu değiştirmek için ne yapardınız?” sorusuna “Sözcüklerini değiştirirdim.”
cevabını verir. O, düşünme ve eyleme biçiminin
değişmesi için sözcüklerin/kelimelerin değişmesi
gerektiğini çok iyi biliyordu. Demek ki dil sadece
bir iletişim aracı olarak görülmemeli. Öyle olsaydı
bunu insan dışındaki canlıların da yaptığını söyleyebilirdik. İnsana tasavvur ve tahayyül dünyasını
ifade imkânı veren canlı bir olgudur dil. Kuşaklar
arasındaki irtibat onun sayesinde mümkün olur.
Hatıra ve tecrübeler, duygu ve düşünceler onun
aracılığıyla sonraki nesillere aktarılır. Ünlü âlim
Zemahşeri, “mutaassıp Arapların şeriatın kılıcına mukavemet gösterdiklerine ve fakat belâğatin
hükmüne karşı duramadıklarına” dikkatimizi çekerek lisanın gücünü vurgular.11
Cürcani, Türkçe’ye Sözdizimi ve Amlambilim
olarak tercüme edilen Delâilü’l-İ’câz adlı eserinde dilin inceliklerine “beyan ilmi” başlığı altında dikkat çekerek bu ilmin köklü, dallı budaklı,
meyvesi tatlı ve aydınlık bir ilim olduğunu söyler
ve ekler: “İnsanlar bu ilim hakkında yanıldılar,
büyük cehalete ve fahiş hataya düştüler. Oysa ki
dilin ancak düşünülerek tespit edilecek incelikleri ve sırları, akılla idrak edilebilecek nükteleri ve

10 Edward Said, Entelektüel, çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2011.

11 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, İstanbul,
1989.
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özel anlamları vardır ve bunları ancak yaptıkları
incelemeler sonucu dilin bu tür özelliklerini keşfetmiş ve dil ile aralarına gerilmiş olan perdeleri
kaldırmış olan kişiler bilebilir.”12 Diline/lisanına
gereken değeri vermeyen toplumlar, başka kültür
havzalarının edipleri/şairleri/yazarları tarafından
ilhak edilirler. Şüphesiz ki en etkili emperyalizm,
sözcükler üzerinden yapılandır. Bilindiği üzere
sözcükler hayatın içinde bir anlam ifade eder. Her
sözcük kendisiyle muttasıf bir içeriğe sahiptir. O
içerikle mütenasip bir söylem ve eylemlilik görmediğinde küser ve sessizce çekilir gider aramızdan… Örneğin “şeriat” sözcüğü gündelik hayatımızdan çıktı. Çünkü hem bu sözcüğün içeriğine
uygun bir söylem ve eylem geliştiremedik hem
de bazı mahfiller tarafından yürütülen “kriminalize etme” projesine sessiz kaldık. Aslında ikisi de
aynı kapıya çıkar. Demek ki sözcüklerin yaşaması
ve ölmesi bize bağlı… Şeriat sözcüğünün başına
gelenler Kur’ân kavramlarının çoğu için de geçerlidir. Tuğyân, nifâk, tevhid, şirk, şikâk, münker,
fahşâ, haram, îsâr, hikmet, tefekkür, kıst… gibi
sözcükler artık sadece literatür çalışması yapanlar
için bir anlam ifade ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın
2005 yılında yayınladığı “yasaklı kavramlar genelgesinde” çoğunluğu Kur’ân kavramlarından
oluşan kırk beş sözcük var.13 Yani İslâm’ın ulvi
kavramlarının hayatın dışına itilmesiyle ilgili organize bir çabayla karşı karşıyayız. Hâlbuki bu
sözcüklerin muttasıf oldukları fiiller, kamusal
alanda işlenmeye devam ediyor. Peki, nasıl oluyor
da hayatımızdan çekiliyorlar? Suçu sadece devlete
atarak kurtulamayız. Tabiat boşluk kabul etmeyeceğine göre, bunların yerini başka sözcüklerin
alıyor olması lazım. Nitekim öyledir. Artık insan
davranışlarını/fiillerini tanımlarken, aziz Kur’ân’ı
ve Nebevi çizgiyi değil modern/seküler/kapitalist
değerler sistemini referans aldığımız için kullandığımız sözcükler de değişiyor. Psikoloji, sosyoloji,
antropoloji, filoloji, etnoloji gibi disiplinler insanı,
toplumu ve tabiatı ilahi iradeden bağımsız varlıklar olarak tanımlamak için ihdas edildi. Ürettikleri kavramlar/sözcükler de seküler karakterleriyle
tebarüz etti. Oysaki meramımızı anlatırken seçtiğimiz sözcükler hangi değer sisteminden ilham
aldığımızı, hangi ideolojik iklimi soluduğumuzu
12 Cürcani, Delailü’l İ’caz (Sözdizimi ve Anlambilim) çev.
Osman Güman, Litera Yayınları, İstanbul, 2016.
13 http://arsiv.sabah.com.tr/2005/01/13/gnd106.html) (https://
www.internethaber.com/bu-kelimeleri-kullanmak-yasak1112261h.htm

ve hangi paradigmanın talebesi olduğumuzu izhar eder. Yani “yer”imizin neresi olduğuyla kullandığımız sözcükler arasında çok yakın bir ilişki
vardır. Mübarek Kur’ân “râ’in(bizi güt) demeyin
unzurnaâ(bizi gözet) deyin.” (Bakara 104) derken, (kanaatimce) “kullandığınız sözcüklere dikkat edin” uyarısında bulunuyor. Elbette en iyisini
Allah (c.c.) bilir. Bütün peygamberlerin, geldikleri
toplumun lisanıyla konuşuyor olması, meramını
en iyi şekilde beyan etmesi için olsa gerek. Aynı
dili konuşuyor olmalarına rağmen sözcüklerin
anlam içeriği hakkında ihtilafa düşen toplumların
“zihinsel teşevvüş”le malul olduğu söylenebilir.
Gündemimizi meşgul eden Sözleşme metni özelinde yapılan tartışmaların yoğun şiddet barındırıyor olmasının sebebini biraz da burada aramak
gerek…
Şaban Teoman Duralı Çağdaş Küresel Medeniyet
isimli kitabında “Türkçenin İslâmsızlaştırıldığını”
vurgular ve nihai adımın, Türkçe’nin tamamen
tasfiye edilerek yerine İngilizcenin ikame edilmesi olduğuna dikkat çeker haklı olarak.14 Yüce
İslâm’ın soylu kavramlarını hayatın dışına itmek
ve böylece müslümanca düşünmenin önüne geçmek için on yıllardır gösterilen yoğun çaba meyvelerini veriyor ve (şayet müslümanlar sözcüklerine sahip çıkmazlarsa) vermeye de devam edecek.
Anglosakson geleneğin diline tanınan imtiyaz, bizi
zihinsel olarak sömürgeleştirdi. Namık Kemal yazı
devriminden yaklaşık yarım asır önce, “Latin harflerini bizim lisana almak, Frenk elbisesi giymeyi
mülkün ıslahına medar olur zannetmek, anlamına gelir” demişti. Peyami Safa Osmanlıca-TürkçeUydurmaca isimli kitabında, taze cumhuriyetin
Latin harfi neslinin istikbali hakkında oldukça
karamsar konuşur. Süreci korkunç olarak niteler.
Türkiye üniversitelerinde tabiiyât ve nebâtat hakkında bir tane bile kitap yokken Almanya’da aynı
konularda kırk bin kitap olduğundan bahseder.15
Benzer endişeyi Mehmet Kaplan da taşır. 1982’de
yayınladığı Dil ve Kültür isimli kitabının önsözünde, “bütün medeni milletler, çocuklarının dillerini
kendi kültür eserlerini bizzat okuyarak anlayacak bir seviyeye getirmek için çalıştıkları, lügat
hazinelerini zenginleştirdikleri hâlde, bizde tam
14 Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergâh
Yayınları, İstanbul, 2013, 19 numaralı dipnot, sayfa 23.
15 Peyami Safa, Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca, Ötüken
Neşriyat, 2012.
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tersinin yapıldığını” söyler.16 Üniversite öğrencilerinin “lugat hazinesinin fakirleştiğinden” yakınır.
Bugün de durum pek farklı değildir. Dijital
dünyanın “kuşdiline” meftun kuşak/lar/la nasıl
bir geleceğe uyanacağımızı bilmiyoruz. 1948’de
kurulan İsrail, bizim yaptığımızın tam tersini
yaparak, yeni bir varoluşun imkânını kopuşta
değil süreklilikte görmüş ve o güne kadar sinagoglarda sıkışıp kalmış İbraniceyi yeniden hayata
döndürmüştü. İbranicenin sağladığı ontolojik ve
epistemolojik bağımsızlık sayesinde İsrail güçlü
bir entelektüel özgünlük imkânına kavuşmuştur.
Şayet soylu bir duruşun ve müstesna bir direnişin
mümessili olmak istiyorsak, her biri aziz Kur’ân’ın
ve nebevi çizginin rahmet ikliminden izler taşıyan
sözcüklerimizi yaşatmak uğruna çaba göstermeyi
şiar edinmekle mükellefiz. Unutmamak gerekir
ki sözcüklerine sahip çıkamayanlar, hem çağdaşlarından hem de gelecek kuşaklardan “kadavra”
muamelesi göreceklerdir.
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Epistemik şiddet bir bilgi kategorisinin merkeze alınmasını ve bu kategori dışındaki bilgi türlerinin etkisiz kılınmasını sağlar. Referans aldığı bilgi,
aydınlanma paradigmasını inşa eden bilgidir. Bu
bilginin alameti farikası bilimsel, seküler, ırkçı ve
pozitivist olmasıdır. Bütünüyle batı Hıristiyanlığının tarihsel tecrübesinin izlerini taşır. Protestan
kültür ikliminin hayat tarzını ve dünya görüşünü dayatır. Pozitivist özelliğini post-modern dönemde kaybetmiştir. Fakat bu kayıp onun kazanç
hanesine yazılmalıdır. Çünkü böylece bilimsel
ilerlemenin “katı olan her şeyi buharlaştı(rdı)ğı”
hakikatini ispat etmiştir. Bilimsel bilginin referans
alınması ona hem doğa hem de insan üzerinde
istediği gibi operasyon yapacak imkânı tanımaktadır. Doğa üzerinde kurduğu tahakkümün sağladığı özgüvenle insan üzerinde de mutlak tasarrufa
sahip olacağını zannetmektedir. Bu tasarrufun ona
bugüne kadar alışılagelmiş olguların sıfırlanması
ve yeniden inşa edilmesi hakkı vereceğine inanmaktadır. Cinsiyet ve cinsellik te yeniden yapılandırılacak olgular arasında yer almaktadır.
Epistemik şiddetin etkisiz kıldığı, tarih dışı
ilan ettiği bilgi kategorisi bizleri de çok yakından
ilgilendiren vahiy ve nübüvvet bilgisidir. Bu bilgi
türleri bilimsel olmadıkları gerekçesiyle sezgisel
16 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, İstanbul,
1989.

alanın konusu olarak kabul edilmiş ve kamusal
alana nüfûz etmesi yasaklanmıştır. İlgili Sözleşme
metni etrafında yürütülen tartışmaların “paradigma içi” olduğunu söylerken tam da bunu kastediyordum. Meseleyi vahiy ve nübüvvet bilgisi zaviyesinden değerlendirme ve adımımızı da (ülke
olarak) buna göre atma imkânı neredeyse yoktur.
Dolayısıyla bu tartışmaların varacağı noktanın hayırdan uzak olmasının en önemli sebebi de vahyin
ve nebevi bilginin referans alınmamasıdır. Vahiy
ve nübüvvet bilgisi tarih ve zaman dışı olarak kabul edilmektedir. Hatta sözleşme metnine ilham
veren feminist yaklaşıma göre ultra eril bir dile
sahip olduğu için asla ve kat’a meşru değildir.
Bu yaklaşım Hıristiyanlığın tarihsel tecrübesiyle
İslâm arasında yakınlık kurmaktan çekinmemekte ve nasıl ki Hıristiyanlık ataerkil kültürle ünsiyet
kesp ettiyse İslâm’ın da benzer bir tutumun mümessili olduğunu veya olacağını zannetmektedir.
Sözleşme metninin ana omurgasını oluşturan
kavramların tamamı modern sosyoloji disiplini
tarafından meşru kabul edilmektedir. Yani esasında etrafında gürültü koparılan bu Sözleşme,
akademik havzalarda kavramsal olarak çoktan
meşruiyetini sağlamıştır. Türkiye üniversitelerinde okutulan sosyoloji dersleri hem kavramsal olarak hem de metodolojik olarak bu metinde geçen
çerçeveyi içselleştirmiştir. Dolayısıyla tartışmaya
evvela modern sosyoloji disiplinin çalışma usulü
ve metodolojisinden başlamak gerekir, diye düşünüyorum. Çünkü diğer sosyal ve siyasal bilimler
disiplinlerinde olduğu gibi sosyoloji de vahiy ve
nebevi bilgiyi referans olarak kabul etmiyor. Yani
biz istediğimiz kadar bağırıp çağıralım üniversite sistemimiz bu hâliyle devam ettiği müddetçe
toplumsal dokumuzun imhasına yönelik olarak
daha çok operasyona maruz kalacağız. Epistemik
şiddeti içselleştiren hatta o şiddeti üreten bizzat
bizim üniversitelerimizdir.
Sosyolojinin ortaya çıkış süreci ve amacı göz
önünde bulundurulmadan bu disiplinin kavramsal çerçevesine yaslanarak yapılacak her türlü değerlendirmenin sorunlu olduğunu bilmek gerek.
Modern sosyoloji, beyaz adamın yaşadığı tarihsel
tecrübeyi beyaz olmayan uluslara da teşmil etmek,
Avrupa merkezci sosyal bilimler perspektifini egemen kılmak, Avrupa’nın yaşadığı sosyal, siyasal,
kültürel, etnik, dini tecrübenin Avrupalı olmayan
uluslar için de cari kılınmasını sağlamak, beyaz
adamın değer sisteminin küreselleşmesine hizmet
etmek, beyaz adamın Avrupalı olmayan ulusları
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kolaylıkla sömürgeleştirmesini temin etmek amacıyla ihdas edilmiş bir disiplindir. Bu disiplinin
başından beri sömürgecilere hizmet ettiği bilinmektedir. Türkiye’nin toplumsal, siyasal, kültürel
kodlarına ilişkin yapılan sosyolojik çalışmaların
bu ülkeyi açık toplum olmaya zorlamak ve kapitalist/neoliberal değerler sistemine intibak etmesini kolaylaştırmak amacına matuf olduğu sır değil.
Nasıl ki Latin Amerika’nın sömürgeleştirilmesinde Chicago, Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde
Sorbonne, Hindistan’ın sömürgeleştirilmesinde
Oxford üniversiteleri rol oynadıysa Türkiye’nin
sömürgeleştirilmesi de üniversiteler aracılığıyla
gerçekleştirildi. Bu bağlamda ülkemizde üniversitelerin özellikle sosyal ve siyasal bilimler alanında
çalışanlarının hiçbirinin özgür ve bağımsız olmadığını söylemek gerekir. Bu üniversitelerimizin tamamı Avrupa ve Amerika üniversitelerinin şubesi
olarak çalışıyorlar. Bugünlerde gündem olan Sözleşme metninde yer alan ve bütünüyle feminist
literatürün izlerini taşıyan kavramların tamamı da
sosyoloji disiplini tarafından meşru kabul edilen
ve referans alınan kavramlardır.
İnternetten YÖK’ün ulusal tez merkezini ziyaret edip feminist literatürün ana omurgasını oluşturan ve Sözleşme metninde de yer alan örneğin
“cinsel yönelim” kavramını yazdığınızda karşınıza
yirmi altı adet yüksek lisans/doktora tezi çıkıyor.
Ya da sözleşmede yer almasa da aynı aklın ürünü
olan “heteronormatif”, “heteroseksüel” sözcüklerini yazdığınızda da durum farklı değil.17 Yani bu
kavramlar akademik havzalarda meşruiyete sahipler. Bunu şunun için söylüyorum: Ulus devlet
aygıtı bir konuda karar alacağı zaman genellikle
“uzman” görüşüne müracaat eder. Üniversiteler,
ulus-devletlerin “uzman” yetiştiren mabetleridir.
Modernite öncesi Avrupa’da kilisenin tekelinde
olan “bilgi ve yorum” modern dönemde üniversitenin eline geçmiştir. Esasında üniversite, ulusdevlet tarafından kilise yerine ikame edilen bir
kurumdur. Bilimsel bilgiyi üreten ve o bilgiye dayalı tasavvur inşa eden yerler olduğu için uzman
görüşü buralardan alınır.
İlgili Sözleşme metninin hukuki ve sosyolojik
analizi amacıyla uzman görüşü istendiğinde alınacak cevap Sözleşme metninin doğru ve yerinde
olduğu olacaktır. Başka türlüsü de mümkün değildir. Çünkü üniversitenin referans aldığı bilgi
Avrupa merkezci bilgidir. Dolayısıyla hükümetler
17 https://tez.yok.gov.tr

üniversitenin verdiği bilgiyle ters düşmek istemezler. Çünkü bu sefer çağdışı, gerici, bilim düşmanı gibi yaftalarla anılabilirler. Cangül Örnek,
Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı’nı incelediği eserinde sosyoloji, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanların Amerika’nın bireysel, pragmatik ve deneyci geleneğine nasıl intibak ettirildiğine
çeker dikkatlerimizi.18 Bu intibak sadece Türkiye
için geçerli değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa üniversiteleri de Amerikan sosyal
bilimler geleneğine angaje olmak zorunda kalır.
Bu gelenek kapitalizmin (serbest piyasa) adı altında kurumsallaşmasını temin eder. Felsefi-teorik çalışmalardan ziyade deneysel çalışmalara
yönelir. Devleti bir şirket (ya da işletme) olarak
konumlandırır ve paranın (sermayenin) akışına engel teşkil eden ne varsa ortadan kaldırmayı
amaç edinir. Psikolojiyi bir teknoloji olarak kullanır. İnsanı ölçme aracı olarak kullanılan psikoloji bir yandan piyasanın liberal/kapitalist değer
sistemine uygun olarak düzenlenmesinde kamuoyunun zihinsel hazırlığını temin ederken, diğer
yandan sisteme muhalif olanların bilimsel olarak
“ötekileştirilmesini” sağlar. Örneğin 12 Eylül ihtilali sonrasında “solcu”luğun patolojik bir hâl olduğunun ve tedavi edilmesi gerektiğinin bilimsel
izahı için psikiyatrist Turan İtil ve Ayhan Songar
görevlendirilmişti.
Sonuç olarak denebilir ki epistemik şiddetten korunmanın yolu bağımsız bir bilgi felsefesi
perspektifine sahip olmaktan geçiyor. Bu perspektif ancak güçlü bir ilmi-entelektüel çabanın
sonucunda ortaya çıkabilir. Müslümanlar için
ana referans yüce Kur’ân ve nebevi çizgidir. Hayat tasavvurlarını, dünya görüşlerini ve yaşam
biçimlerini bu referanslara bakarak inşa etmek
zorundadırlar! Bilgi felsefelerini de bu ana kaynaklardan ilham alarak oluşturmaları gerekir. Sömürgecilere hizmet etmek amacıyla ihdas edilmiş
modern sosyolojinin ufku ve perspektifiyle değil,
mübarek Kur’ân’ın ve nebevi çizginin inkılâbi iklimine nüfûz ederek söylem ve eylem inşa etmek
gerekiyor. Emperyalizmin demokratikleştirildiği19
bir sürece tanıklık ettiğimizi hatırlatarak, hiç vakit
kaybetmeden “epistemolojik bağımsızlık savaşı”nı
başlatmamız gerekir diye düşünüyorum.

18 Cangül Örnek, Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı,
Can Yayınları, İstanbul, 2015.
19 Abdurrahman Arslan, Yeni Politik Kültürün Dünyasında,
Beyan Yayınları, İstanbul, 2017.
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İstanbul Sözleşmesi Üzerine
Sosyolojik Bir Değerlendirme
İstanbul Sözleşmesi’nin temel problemi Türkiye’nin toplumsal şartları ile
örtüşmemesidir. Özellikle sosyolojimizin farklı ve gelenek ile beslenen bir toplum
yapımızın olması sebebiyle, batı düşüncesine dair bir çıkarım ile oluşturulan metne temel
itirazlar da buradan kaynaklanmaktadır. Batının yaşam kültürü ile donatılmış ve entegre
ettirilen bir Sözleşme çeşidinin, ülkemizde kabul görmesini de beklememek gerekir.
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zun bir süreden beri tartışılagelen İstanbul Sözleşmesi ile alakalı olarak söylenecek sözler epey
söylenmiş görünmektedir ama sözleşmeye dair
sosyolojik tespitlerin net olmaması, bizim bu metni yazmamızı neredeyse zorunlu hâle getirmiştir.
Sözleşme’ye dair özellikle belirli kesimlerin destek
veya eleştirel açıklamaları, sözleşmenin ideolojik,
dini, cinsiyetçi yahut siyasal boyutunu ortaya koymuştur ama sözleşmeye dair toplumsal boyut, bu
kavramların gerisinde kalmıştır. Elbette, tüm bu
kavramların toplumun içinde yer aldığını ve gündelik hayatın bir parçası olduğunu ifade edebiliriz ama
sorunun sosyolojisine dair bir başlangıç hâlâ yapılmadı. Yapılmaya çalışılanlar ise toplumu es gerçek
ya hukuk ya da siyasal düzelmede kaybolup gitti,
işte bu sebepten sözleşmenin ontolojisine bakmanın
ve yorumlamanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Sözleşme’nin Tarafı ve Sorunlar
Sosyolojinin temel argümanlarından biri ontoloji kavramıdır, bu kavramın bir varoşlu araması ve
sebebini analiz edecek süreci takip etmesi, yol bulma açısından önemlidir. Bağlamını kaybetmeden
sözleşmeye dair bir ontolojik sorgulama yapılırsa
karşımıza çıkan kavram genel anlamda “kadın” olacaktır. Sözleşmenin birçok yerinde yinelenen kadın
kelimesi, Sözleşme’nin ontolojisini, yani varlık sebebini oluşturmaktadır. Özellikle sözleşmenin “maksatlar, tanımlar…” başlığında yer alan beş maddede
“kadına karşı şiddet” ve “kadına karşı her türlü ayrımcılık” gibi başlangıç ifadelerinin olması, bu iddiamızı kanıtlar niteliktedir.1
1

İstanbul Sözleşmesi’nin maksatlar başlığı altındaki beş madde şunlardır: “ a- Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı
şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; b) Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere,
kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak; c)

Dolayısıyla Sözleşme bu anlamda tarafını seçmiştir. Maddelere bakıldığında bir sorun yok gibi
görünse de ileri sayfalardaki problemler, toplumsal
yapı ve olgular ile belirli konularda ciddi çatışmalar
yaşamaktadır. Fakat sözleşmenin olması için iki tarafın bulunması gerekirken, Sözleşme’ye dair temel
vurguların “kadın” kavramı üzerinden yürümesi
ve yorumlanması, konuyu karmaşıklaştırmaktadır.
Çünkü sözleşmenin ihtiyaç duyulduğu anlar, genel
itibari ile bir anlaşma zemini sağlandığı zamanladır.
Eğer, her iki tarafa dair kararların alınmadığı bir sözleşmeden bahsedilecekse, bu tutum sözleşmeden ziyade bir dayatmaya dönüşebilir. Sosyolojinin temel
kavramlarından biri olan olgu kavramından yola
çıkarsak, Sözleşme’deki esas olgunun kadın olduğu
aşikârdır, dolayısıyla olgusal durum kadın ve şiddet
kavramları üzerinden inşa edilmektedir. Temel vurgu, şiddet olgusunun ele alınması ve bu olguya bir
çare bulunması ise şiddet kavramının analitik bir
değerlendirilmesinin yapılması, Sözleşme öncesi gerekli bir pratiktir. Bu pratik yapılmadan, şiddet kavramını kadın üzerinden inşa ederek bir Sözleşme
oluşturmak, kadın kavramının şiddet olgusu içinde
kaybolmasına ve asıl söylenmek istenilenin dışında
bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Kavramlar üzerinden bir kurgu yapmak sonraki aşamaların istenildiği gibi idare edilmesine sebep
olabilir. Örneğin, kurguyu şiddet ve kadın diyalektiğinde ilerletmenin sonrasında atılacak adımların
başka bir arenaya yönelmesi de imkânsız olacaktır.
Taciz, zorla evlendirme vb. kavramların da, şiddet
Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması
ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve
tedbirler tasarlamak; d) Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan
kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak; e) Kadına
karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir
yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına
destek ve yardım sağlamak”. Bkz: https://rm.coe.int/1680462545
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ve kadın diyalektiği içinde eritilmesi, görülmek istenen tablonun ötesinde bir anlam ortaya çıkaracaktır.
Kadına dair yapılan vurguların kökenine şiddetin
yerleştirilmiş olması ön kabulü ile yola çıkan Sözleşme, “kadınlara şiddet uygulanıyor, bu Sözleşme de
buna bir cevaptır.” şeklindeki protest tavrı savunuyor görünmektedir. Sözleşme’nin olgusal anlamdaki
pozitif yanının şiddet olaylarını görünür kılmasıyla
birlikte, artan sayıların medyada yer alması ve buradan yola çıkarak bir tavır geliştirmesidir. Elbette
şiddet bir kaba güç kullanma pratiğidir ve kadınların, ev içinde neler yaşadığını bilmediğimiz için
sorunların aşikârlaşması bizleri de rahatlatmaktadır
ama her Sözleşme’nin bireyler tarafından pozitif bir
sonuç için kullanılmayacağı da açıktır. Bazı kadınların Sözleşme’ye dayanarak söyledikleri yalanlar aileleri yıkmakta2 yahut kamu çalışanlarına problemler
yaşatmaktadır.3
Bireysel problemlerin birden bire toplumsal
bir sorun hâline gelmesi, kadına karşı toplumdaki
tutumların da değişmesine sebep olabilmektedir.
Medyaya yansıyan görüntüler sonrasında kadınlara
karşı sebepsiz yere başlayan tepkilerin ardı arkası
kesilmemektedir. Sözleşme’nin medya aracılığı ile
dayattığı hükümler ve kulaktan dolma bilgilerle
yapılan yorumlar, yanlış olan bir gerçekliğin daha
da fazla sorun yaratmasına sebep olabilmektedir.
Bir araçta giderken eşini döven ya da sokak ortasında eşini öldüren bireylerin tavırlarıyla Sözleşme’ye
ihtiyaç olduğunu ifade etmek ne derece doğrudur,
tartışılması gerekmektedir ama bu olayların, özellikle hukuk aracılığı ile çözülmesi ve halkın yorumundan bağımsız hareket edilmesi daha sağlıklı
olacaktır! Mesele, vicdani muhakemeye kalınca,
bireyler kendi hükümlerini verebilmekte ve uygulayabilmektedir. Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi’nin
öncelikli olarak Türk Ceza Hukuku ile örtüşmesi gerekmektedir. Pozitif ayrımcılığın abartılması sonucu
bir tarafına mağdur olmasıyla birlikte olayın medyada yer alması, sorunu daha da derinleştirmektedir. Sözleşme’nin kendi başına aramaya çalıştığı
hukukun, kendi başlarına hüküm veren bireylerle
2

Sevgilisini onaylamayana babasını şikâyet ederek hapse attıran genç
bir kızın ifadesi sonrası yeniden babası tahliye edilmişti. Ayrıntılı bilgi
için bkz: https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/sevgilisini-onaylamayan-babasini-hapse-attirdi-4460721/

3

Maske ile alakalı polis tarafında uyarılan Rana Batı’nın, Twitter’daki
paylaşımından sonra görevden uzaklaştırılan polisler sorgulama
sonucunda görevlerine geri dönmüşlerdi. Rana Batı ile alakalı olarak
kamuoyunun ikiye bölünmesi ve polislerin ifadeleri kararın alınmasında etkili olmuştur. Çünkü polislerin ifadeleri ile Rana Batı’nın ifadeleri benzer değildir. Polislerin görevine dönmesi Rana Batı’nın haksız olduğunu ortaya koymuştur. Bu olay özellikle İstanbul Sözleşmesi
ile eşdeğer tutulmuş ve Rana Batı’ya tepki gösterilmiştir. Bkz: https://
www.trthaber.com/haber/turkiye/maske-takmayan-kadina-mudahalesi-sonucu-aciga-alinan-polisler-goreve-dondu-510655.html

karşılaması sonucu olumsuz olayların yaşanması
ancak devlet tarafından önlenebilir.
İstanbul Sözleşmesi’nin toplum içinde yaşanan
sorunların bir kısmını gün yüzüne çıkardığı iddiası
ise özellikle medya üzerinden yürümektedir ve anlaşılmaktadır ki, medyanın söylediği doğru olarak
kabul edilmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin birçoğunun doğruluğuna bakılmadan yorumlara geçilmesi, toplumumuzun, bazı konulara daha hazır olmadığına da işaret
etmektedir.
Hâl böyleyken, anlaşılmayan bir Sözleşme’nin,
bu kadar sığ bir biçimde savunulması ister istemez
toplumsal reaksiyonlara sebep olacaktır. Ülkenin
sosyolojisinin hazır olmadığı bir zaman diliminde
içeriği tam olarak tartışılmamış ve anlaşılmamış toplumsal sorunların ve çözüm önerilerinin, sosyolojiye uygun hâle getirilerek anlatılması varken, savunu
konusunda aceleci tavırların sonuç açısından sorunlara gebe olacağı da bellidir. Dolayısıyla, kanunlarla
da pozitif ayrımcılığın desteklendiği çeşitli alanlardan yola çıkarak, kamuoyu önünde tartışılması ve
yanlışların düzeltilmesi en önemli sosyolojik tahlil
olacaktır. Sözleşme’yi savunan taraflar ile karşı çıkan
tarafların kullandığı kavramlar dikkat edilirse ortak
bir jargonla yürümekteyken, her bir tarafın kavramlarla olan ilişkisi sonucu farklı neticelerin ortaya çıkması karışıklıkları da arttırmaktadır. Sözleşme’den
çekilen ülkeler ile Sözleşme’ye şerh koyan ülkelerin
temel çekincelerinin incelenmesi, bizlerin tartışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Aile ve İstanbul Sözleşmesi
Şiddet ve kadın diyalektiğinin yukarıdaki
tartışmalarına ek olarak aile kavramının da bu
Sözleşme’de esas meselelerden biri olduğu bilinmektedir. İslâm toplumlarındaki aile yapısının nitelikleri ile Sözleşme’nin dayattığı aile yapısının taban
tabana zıt olduğu iddiası, tartışmaların temelidir
ve en alevli noktasıdır. Asıl yangının aile kavramı
üzerinde başladığını iddia eden kesimler, Batı türü
bir aile modelinin ülkemizin temeline dinamit koyduğu ve bozulacak aile yapısı ile sonraki kuşakların
ciddi sorunlarla karışılacağına dair iddialar bir bakıma haklıdır. Özellikle “cinsel yönelim” kavramının
sosyolojik açıdan ele alınması ile birlikte bu tutumun devlet tarafından garanti altına alınması farklı
şeylerdir. Bireylerin tercih ettikleri yaşam haklarının, bir sorun olmadan keyfe göre tercih edilmesi
ve meselenin “zevk” boyutunun ön plana çıkarılarak devam ettirilmesinin aile sosyolojisi açısından
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önemli sorunları vardır. Sosyolojide aile, toplumun
temel yapı birimidir ve her kurumsal süreç aile üzerinden işlevsellik kazanmaktadır. Özgürlük kavramının, aile ile karşı karşıya getirilmiş gibi gösterilerek, bireylerin kendi özgür tercihleri sonucu cinsel
yönelimini belirlemesi ve kanunlarla güvence altına
alınması, sosyolojik açıdan bir anomidir. Anomi,
sosyolojide sorunlu alanlara verilen isimdir ve toplumun sorunlu bir şekilde devam etmesine sebep olmaktadır. Anominin ortadan kalkması için ise mevcut sorunlu yapının bir an evvel değişmesi yahut
onarılması gerekmektedir. Cinsel yönelim sorunu
ile LGBT yönelimlerinin güçleneceği iddiası ise 12
Eylül’e dayandırılmaktadır. Özellikle 12 Eylül’den
sonra LGBT topluluklarına dahil olan bireylerin ciddi zorluklarla karşılaştığı iddia edilmektedir.4 Tam
bu sebepten dolayı 12 Eylül anayasası yenilenmelidir. Çünkü sorunlu bir anayasa, toplumsal problemlerin daha da fazlalaşmasına ve çözümsüzlüğüne sebep olmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin de 12 Eylül
Anayasası gibi birçok açıdan sorunlu görülmesinin
de sebebi budur. Asıl sebep, sözleşmelerin, toplumsal konsensüs olmadan kabul edilmesi ve uygulanmasıdır. Toplumun sosyolojik yapısı gözetilmeden
yapılacak tercihler ileri dönemde ciddi sorunlara
gebe olacaktır.
LBGT bireylerinin kurabileceği aile modelleri,
Türk toplumunun yerleşik aile modeline zarar verecek niteliktedir. Türk aile modelindeki temel nitelik
geleneğin korunması ve devam ettirilmesidir. Mevcut gelenek ise özellikle aile büyükleri ve sahip olunan habitus ile yakından ilgilidir. Sözleşme’ye dair
aile modelinin, geleneği yaşatma açısından çeşitli
sorunlara davetiye çıkardığı ortadadır ve bununla
birlikte aile büyüklerinin, aile içinde yer almasının
önüne geçen bir anlayışın metnin genelinde hâkim
olduğu görülmektedir. Gelin-kaynana ilişkilerinin
inişli-çıkışlı olduğu dönemlerde mevcut düzenin bir
eziyet pratiğinden ziyade bazı çekişmelerin olması
sorunu şimdiki zamanda farklı mecralara çekilebilmektedir.5 Elbette ki ev içi fiziksel yahut herhangi
bir şiddet türü asla tasvip edilemez ve eğer şiddet
görünüyor hâle gelmişse, hukukun bir an evvel
tecelli etmesi gerekmektedir ama bazı durumlarda
aile içi tartışmalarda aile büyüklerine düşen görevler Sözleşme ile yok sayılmaktadır. Ailenin sahip
4

5

Türkiye’de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde
Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, bkz: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.
edu.tr/media/uploads/2015/02/24/Cinsel_Yonelim_veya_Cinsiyet_
Kimligi_Izleme_Raporu.pdf, Türkiye’de eşcinsellik: Eşcinsel Hakları
ve Dernekler, bkz: www.turkeygay.net/turkce/turkeygay.html
Gelin ile kaynana arasında geçen şu olay bahsedilen duruma
örnek teşkil edebilir. Bkz: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/
yargitaydan-flas-kaynana-karari-gelin-istemezse-yapmaz-40828215

olduğu kimlik böylece esnetilmekte ve değişebilmektedir. Kültürümüze bağlı bir aile modeli isteniyorsa hiçbir şiddet pratiğinin olmadığı ve ailenin bir
bütün olarak bir arada düşünüldüğü model geliştirilebilir. Ailenin çözülmesi demek, toplumsal yapıdaki taşlarının yerinden oynaması anlamına gelecektir.
Böylece binlerce yıldır varlığını muhafaza eden aile
geleneği, kısa bir süre sonra yok olup gidebilir.
Yine Sözleşme’nin “tanımlar” kısmında geçen
“birlikte yaşayan bireyler arasında”6 ifadesinin de
sosyolojik anlamda bir karşılığı yoktur. Çünkü ülkemizde bu tür bir pratiğin toplum nezdindeki
yeri “ahlaksızlık” kelimesi ile eşdeğerdir. Bu tavır,
özellikle batılı aile modellerinde karşılık bulan bir
anlayıştır ve çiftler, evlenmeden de bir arada yaşayabilmektedir. Evlilik öncesi bireylerin bir arada
yaşaması sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukların
da esas sebebidir. Gayrimeşrû ilişkilerden meydana
gelen çocukların geleceğine dair endişeler, aile kurumunun yıpranmasına sebep olabilir. İslâm’ın da
bu konudaki tavrı oldukça nettir. Çatışmanın ortaya
çıktığı noktalardan birisi de bu ifadelerde yer almaktadır. Sosyolojik kodları açısından inançlı bir toplumun dini yapısının oluşturduğu olgusal bütünlük
parçalanırsa, kavramsal kargaşadan dolayı başlayarak inşa modeli daha sorunlu bir aşamayı meydana
getirecektir. Bu sorunlu aşamalar hukuki güvence
altına alınarak devam ettirildiği takdirde toplumsal
konsensüs buna izin vermeyecektir. İşin koruyucu
aile modeline dair sorgulanması gereken süreçleri
de mevcuttur. Özellikle devlet teşviki ile sürdürülen koruyu aile modelinde, bir aile tarafından tercih
edilen çocuğun, Sözleşme esaslarına uygun olarak
cinsel yönelimli bir aile tarafından tercih edilmesinin sonuçları katlanılmaz olabilir. Bilhassa Avrupa
ülkelerinde başlayan bu tür aile modelleri, çocukların genlerinde ciddi tahribatlara sebep olabilmektedir. Bu tür bir ailede yetişen çocukların geleceğe dair
kurmayı hayal ettiği bir aile modelinin hangi aksaklıklara sahip olacağı tahmin dahi edilemez, işte bu
sebepten dolayı Sözleşme’nin aile kavramı ile alakalı
olarak güvence altına alınması istediği süreçler muhakkak gözden geçirilmeli yahut reddedilmelidir.
Genel bir taslak üzerinden böyle bir görüntü ortaya
koymak doğru değildir, çünkü hukukun üstünlüğü
ilkesi ile geleneksel düzene karşı mevcut bireysel ve
6

İstanbul Sözleşmesi’ndeki madde şöyledir: “aile içi şiddet”, eylemi
gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya
olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde
veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte
yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır. Bkz: https://
rm.coe.int/1680462545
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İstanbul Sözleşmesi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
haklı olamayan süreç kanunla korunuyor görüntüsü
verebilir.

Beyan Esaslığı ve Sözleşme
Kadın beyanının esaslığına dair durum geçmişte
yaşanan bir olay sonucunda ortaya çıkan gerçektir. Bu olay “Yanında çalışan kadın avukata cinsel
saldırıda bulunan avukat hakkında, yerel mahkeme görgü tanığı ve herhangi bir delil olmamasına
karşın ceza vermeye karar vermiş ve bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır (Ankara 9. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin 2001/01496E. ve 2002/00310K.
sayılı kararı ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin
2003/4048E. ve 2004/2528K. sayılı onama kararı).
Yargıtay ve yerel mahkeme; suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikâyetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin
hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle,
kanıt olmasa da suçun sabit olduğunu kabul etmiş
ve sanığa ceza vermiştir”.7
Buradaki durum, kadının bir avukat olarak gördüğü şiddeti mahkemeye bildirmesi ve mahkemenin, beyanı esas alarak, bir suç kanıtı olmamasına
rağmen, cinsel saldırıda bulunan kişiye ceza vermesidir. Toplumumuzda ise bu olay çok farklı anlaşılmıştır. Sözleşme’nin kendisini anlatamaması ve
birçok yerinden çeşitli problemler olmasından dolayı, “beyan esastır” meselesi farklı mecralara çekilerek olay çığırından çıkmıştır. Şiddetin olduğu bir
ortamda yargının beyana göre ceza hükmü vermesi
ile keyfi olarak iftira8 ile bireylere zarar verilmesi
aynı pratikler değildir ama ikinci pratiğin kaynağı
İstanbul Sözleşmesi’ne dayandırılmaktadır. Aslında
var olan durumun Sözleşme’ye dayanmasına gerek
yoktur. Özellikle geleneğine bağlı toplum modellerinde suçun türü, pratik ne olursa olsun değişmez.
Bir kadına nasıl davranılacağına dair temel kaideler zaten gelenek içinde ortaya çıkar ama bu sürecin kanunla gözetilmesi yahut başka niteliklerin
sürece dâhil edilmesi istenmeyen sonuçlara neden
olabilmektedir. Kadın beyanının esaslığı belirli zamanlarda iftiralara ve haksız suçlamalara neden olabilmektedir. Beyanın esaslığı tam bu sebep yüzünden sadece şiddet olay ve anı için geçerlidir. Lakin
uygulamada yaşabilecek sıkıntılar, olay netleşmeden
tarafları mağdur edebilmektedir. Sadece beyan ile
7

Bkz: Kadının Beyanı Esastır”: Çok Bilinmeyenli Bir Denklem, web:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398476

8

Erkek arkadaşına iftira atan bir kadın yıllar sonra iftira attığını itiraf
etti. Bkz: https://www.haberler.com/genc-kiz-yillar-sonra-tecavuzsucundan-hapis-10563280-haberi/

işleyen bir hukuki düzen de taşacak damlaları aniden taşırarak, topluma dair sosyolojik yapıyı tehdit
eder hâle gelebilir.

Sonuç
İstanbul Sözleşmesi’nin temel problemi
Türkiye’nin toplumsal şartları ile örtüşmemesidir.
Özellikle sosyolojimizin farklı ve gelenek ile beslenen bir toplum yapımızın olması sebebiyle, batı
düşüncesine dair bir çıkarım ile oluşturulan metne
temel itirazlar da buradan kaynaklanmaktadır. Batının yaşam kültürü ile donatılmış ve entegre ettirilen
bir Sözleşme çeşidinin, ülkemizde kabul görmesini
de beklememek gerekir.
Sözleşme’nin aksadığı yönler dikkate alınmalı ve
ülkemizin sosyolojisine dair çıkarımlarla muhakkak
güncellenmelidir. Eğer bir değişiklik yapılmadan
devam eden bir Sözleşme ile karşı karşıya kalınırsa, anlaşılmaktadır ki Sözleşme şiddeti daha fazla
tahrik edici bir hüviyete bürünebilir. Çünkü birey,
hukuki zorluğu da üzerinde hissederek daha fazla
hırçınlaşmakta ve neredeyse kendini kaybetmektedir. Şiddetin her türünün reddedildiği bir toplumsal
düzenin olmasını istemek hepimizin ilk düşüncesidir ve bunun için çalışmak esastır ama bize daha
yakın ve daha çok bizden olan bir Sözleşme’nin
geçerliliği daha uygulanabilir olacaktır. Kadının,
İslâm toplumlarındaki yerine bakmak için Allah’ın
Resûlü’nün dönemine gidilmesi ve uygulanmaların izlenmesi esası varken, batı odaklı belirli tavırlar ve kararlar almak doğru değildir. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini reddeden bir
Peygamber’in savunusunun, batı aklından daha üstün olduğu aşikârdır.
Bir sözleşme için ihtiyaç duyulan iki tarafın da
görüşü alınarak oluşturulacak bir taslağın, ülkemiz
için daha kabul edilebilir olduğu aşikârdır. Çünkü
İstanbul Sözleşmesi, şiddet olaylarını azaltmamış,
görünür kılmıştır. Görünür kılma meselesi bizler
için önemlidir, en azından sosyolojik açıdan hangi
noktada olduğumuzu görebiliriz ve trafikte karşıdakiyle kavga eden birey ile evinde eşine şiddet uygulayan birey arasında nasıl bir ayrım gözetmiyorsak,
kadına karşı kalkan eller arasında da ayrım gözetmeden karşısında durmak gerekmektedir. Toplum
olarak zaten bu tavır ve tutumların bilincinde olan
bir milletiz, asıl olan karar birliği göstereceğimiz ve
bize ait olan sözleşmeler ile toplumsal hayatın devam ettirilmesi gerekliliğidir.
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Sapkınlıkların Normalleştirilmesi ve
İstanbul Sözleşmesi
İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesi “Taraflardan herhangi birinin, Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle istediği zaman sözleşmeyi
feshetmesine” imkân tanıyor. Polonya, Sözleşmeyi “Polonya anayasasının ilke
ve hükümlerine göre uygulayacağını” bildiren bir açıklama yaptı. Hırvatistan,
Litvanya ve Letonya da Avrupa Konseyi’ne benzer açıklamalar yaptı.

İlhan AKKURT

B
74

atı egoisttir ve egoist
insanı sever. Batı toplumlarının aydınlanma
ile kurdukları çağdaş
uygarlık diye yutturdukları medeniyetleri,
seçilmişlik ve faydacılık anlayışı üzerine
kurulmuştur. Batı’nın
seçilmiş insan anlayışı,
geçmişte dini inançları içindi. Bu günse “Biz
Tanrı tarafından insanlara medeniyet götürmekle
görevliyiz.” vehmine kadar uzanır. Kapitalizmi
esas alan medeniyetlerinin oluşmasına hizmet
eden temel alt yapıdan ikincisi, eski Yunan’da
Kyrene okulu, Filozof Epikür’den gelen ve Jeremy
Bentham, James Mill ve John Stuart Mill gibi düşünürlerin başını çektiği “faydacı felsefe”dir. Bu
anlayış her türlü nefsi özgürlüğü kapsayan, “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” ilkesine dayalı kapitalist sebest pazar eknomisini doğurmuştur.
Bu anlayışa göre insan hazları-zevkleri peşinde
koşar ve acıdan kaçar. Bu yüzden Batı’nın insan
tipi bu iki ilkeden dolayı hedonist (hazcı), egoist ve narsist insandır. Böyle yetişen bir insan her
türlü ilişkide çıkarını düşünür ve nefsi zevkleri
peşinde koşar.
Gelelim insana bu referanslarla bakan bir medeniyetin, toplum yapısı ve özellikle konumuz
olan “aile, namus ve cinsel ahlak” anlayışına.
Batı dünyası içinde seçkinlerin seçkini olanların

insanlığı sürükledikleri
uçuruma. Batı toplumlarını da yönlendiren
“derin güçlerin” dünyayı sürüklemek istedikleri asıl cinsel ahlak
anlayışına. Bu adamlar
ahlak konusunda, insanda her türlü gelişmeyi libidoya bağlayıp
cinselliğe
indirgeyen
Freud’cu bir yol izlemektedirler. Zaten nefsi zevkleri peşinde koşturulan, hazcı bir toplum ölçüsünün bu olması çok
normal. Sonunda aileyi oluşturan anne, baba ve
çocuk rollerini yozlaştırarak, aile bağlarını çözdüler ve evlilikler yürümez hâle getirdiler. Batı insanı
artık evlenmez ve bir aile kurmaz oldu. İnsanlara
hayatlarının gayesi olarak, eski Roma’da olduğu
gibi faydacılık felsefesinin gereği, “fado-fiesta-futbol” yani müzik, festival, yarışmalar (bir de femini
odaklı fuhşu eklerler) sunarsanız olacağı budur.
Hayat gayesi bunlar olan, egoist, hedonist ve narsist bir bireyin bir ömür boyu bir yuvada tek kişiyle yaşaması mümkün değildir. Hele evliliği cinselliğe bağlarsanız hedonit-narsist bir kişi için bu
hiç çekilmez bir hâl alır. Zaten bu anlayışta yetişen
bir bireyin çocuk derdiyle uğraşması hiç mümkün
değil.
Immanuel Kant her ne kadar aydınlanmanın ahlak temellerinin dayanması gereken ilkeler üzerinde durup, ödev etiği mantığı ve hukuk
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Sapkınlıkların Normalleştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi
vermişlerdir. Malum çevreler hemen harekete geçerek, “madem toplum böyle, o hâlde cinsel suçlar
da değişmeli” yaygarası kopartıp, ‘cinsellik yasa
reformu’ için dergilerin ve gazetelerin manşetlerinin %70’i bu konuyu işliyor. TIME dergisi hemen
bu adamı kapak yapıyor ve kitabını övüyor. “Cinsel devrimi başlatan adam” olarak ilan ediliyor ve
ödüller veriyorlar. 20. Yüzyılın en etkili Amerikalılarından biri seçiliyor. Bu kitaplar 30 dile çevriliyor ve 20. yüzyılın en çok satan kitapları oluyor.
Malum vakıflardan Rockefeller Vakfı, kitaplardaki
bulguların sansasyonel bir
şekilde duyurulmasına öncüABD’de Cinsel Sapkınlıklar
lük ediyor, cinsel suçlarla ilNasıl Normalleştirildi?
Immanuel Kant her ne
gili hukuk reformu isteniyor.
Bu kişi 1938 yılında, Indikadar aydınlanmanın ahlak
Beklenen ve planlanan şeana Üniversitesi’nde “evlilik
kilde, birçok cinsel istismar
temellerinin dayanması
ve cinsellik” üzerine dersler
ve sapkınlık suç olmaktan
gereken ilkeler üzerinde
vermeye başlıyor. 1947 yılınçıkıyor. Her türlü LGBT (lezdurup, ödev etiği mantığı
da aynı yerde “Cinsellik Araşbiyen, gay, biseksüel, transve hukuk kuralları ile
tırmaları Enstitüsü”nü kurugender) sapkınlıkları meşruinsanların kamu ilişkilerinin
yor. 1948’de İnsan Erkeğinde
laştırıyor. Kinsey Raporunun
temelini oluştursa da asıl
Cinsel Davranış ve 1953’te
etkisi sadece ceza sistemine
Batı aile yapısı ve cinsel
İnsan Dişisinde Cinsel Davrayansımamış, yaklaşık 15
ahlakını birtakım algı
nış isimli iki kitap yayınlıyor.
yıl sonra eşcinsel örgütlerin
operasyonlarıyla istedikleri
Bu zamana kadar Amerikan
yaptığı organize eylemlerin
yöne sürükleyen bazı
toplumu gayet muhafazakâr
etkisi ile sağlık alanına da
organize “derin güçler”
bir toplumdu. İnanca dayalı
yansımış ve eşcinsellik, Amehukuk sistemi hâkimdi. Navardır. Hem de öyle işin
rikan Psikiyatri Birliği (APA)
mus kavramı kutsaldı, kürtaj
felsefesiyle hiç uğraşmadan
tarafından hastalık olmaktan
yasaktı, 18 eyalette tecavüzün
meşhur özgürlük ilahını
çıkarılmıştır: 1935 yılında
cezası idamdı, eşini aldatmakullanarak.
Amerikan Psikiyatri Birliği
ya hapis cezası vardı vs.
(APA) tarafından yapılan ruh
Kinsey kitaplarında, “Bilhastalıkları
sınıflandırmadiklerinizin tümü yanlış.
sında “patolojik cinsellikli
Gerçekte cinsellikle kafayı bozmuş bir toplumuz.
psikopatik kişilik” tanımı altında yer alan eşcinSapık denilen davranışlar o kadar yaygın ki…”
sellik, 1952 yılında APA’nın oluşturduğu tanı kıdiyerek bir sürü istatistik bilgi veriyor ve “Amerilavuzunda (DSM), “sosyopatik kişilik bozukluğu”
kan babaların %87’si sapık” diyor. İşte LGBT’liler,
kategorisinin bir alt grubu olan seksüel sapkın“Toplumun yaklaşık %10’u eşcinsel ve %37’si
lıklar bölümünde transvestizm, fetişizm, sadizm
buna ilgi duyuyor.” istatistiğini 70 yıldır bu kitapve pedofili ile birlikte yer almıştır. 1968 yılında
lardan kullanıyor. Bu kitaplarında aynen Freud’un
ise, DSM-2 basılmış ve bu sefer eşcinsellik, teşhiriddia ettiği gibi cinsellik doğumla başladığını idcilik, fetişizm ve pedofili ile birlikte yer almıştır.
dia ederek, bebeklerin yaşamından cinsellikle il1973 yılına gelindiğinde ise, eşcinsellere yönelik
gili düzmece istatistikler sunuyor. Uzatmayalım,
ayrımcılığa ve yasal sınırlamalara son verilmesidaha bir sürü rezaleti bilimsel veri olarak sunuyor.
ne yönelik APA’nın içinden yapılan bir çağrıyla
Arkadan da plan işletilmeye ve algı operasyonu
eşcinsellik hastalık kategorisi olmaktan çıkarılçalışmaya başlıyor.
mıştır. 1993 yılına gelindiğinde de Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) eşcinselliği hastalık kategorisinAmerikan gazeteleri bu araştırmanın habeden çıkarmıştır. Peki, bunca serbestlikten sonar
rini “Amerika’ya atom bombası düştü!” diye
kuralları ile insanların kamu ilişkilerinin temelini
oluştursa da asıl Batı aile yapısı ve cinsel ahlakını
birtakım algı operasyonlarıyla istedikleri yöne sürükleyen bazı organize “derin güçler” vardır. Hem
de öyle işin felsefesiyle hiç uğraşmadan meşhur
özgürlük ilahını kullanarak. Önce muhafazakâr
olan Batı insanı bu hâle nasıl evrildiğini, yaptıkları
algı operasyonlara bir bakalım. Önce uyguladıkları bir kaç aşamalı bir planı görelim. Bu güçlerin
baş taşeronu olan Alfred Kinsey’in ABD’deki çalışmalarını görelim.
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cinsel şiddet suçları azaldı mı? ABD toplumunda
1951-1997 arasında şiddet suçları %993, 19691999 arasında tecavüz %340, 1951-1996 arasında 15-19 yaş genç kızların gayri meşru çocuk
sahibi olması %215, bunlardan 15 yaş altı %150,
çocukların cinsel istismarı %15.866 artıyor. 2000
yılında cinsel istismara en fazla çocukların uğradığı görülmekte, 5 yaş altı çocuklarda %10, 5-11
yaşta %37, 12-17 yaş arası %19’dur. Olan ABD ve
dünya toplumlarına oluyor.1
Bütün bu değişimin altyapısını oluşturan Alfred Kinsey’in araştırmaları ne kadar gerçek, şimdi
bunu görelim. 1966 yılına gelindiğinde Judith Reisman isimli bir kadının 10 yaşındaki kızı tecavüze uğrar ve büyük bir trajedi yaşanır. Bu kadın
“Amerikan toplumu neden böyle oldu?” diye başlıyor işin aslını araştırmaya ve bunun sebebinin
Kinsey’in araştırmaları olduğu sonucuna ulaşıp,
bunlara kafayı takıyor. Araştırmalar sonucunda

Yukarıda, kendini seçkin gören bu derin eller,
insanlık tarihi boyunca kendilerini gizleyen bu
şeytani zihniyet hep kaosa çalıştılar. Yahudiliğin
içinde göründüler Museviliği; Hristiyan göründüler Hristiyanlığı tahrip ettiler. Tevrat’ı tahrip edip
ne kadar büyük peygamber varsa, ensest-sapkın
cinsel şahsiyete çevirdiler. Kapitalist kültürü oluşturan Pagan anlayışındaki bu derin güçler, bütün
dinlere ve ahlak anlayışlarına karşı şeytani bir yol
izlemektedirler.

Cinsel Özgürlükleri Nereye Uzanıyor?

Kinsey’in araştırmalarının çoğunun düzmece olduğu, istatistiklerin cinsel suçlu ve çoğunun da
fahişelerle yapıldığı gerçeğine ulaşıyor ve zaten
Kinsey’in de homoseksüel olduğu ortaya çıkıyor.
1981 yılında 50. Dünya Cinsellik Kongresi’nde
bu sahtekârlıkları sunuyor. Böylece ABD’ye ve
dünyaya, Japonya’ya atılandan çok daha tesirli bir
atom bombası atılmış oldu. Etkisi kaç yıl sürer,
bilinmez. Çağdaşlık, özgürlük ve ilericilik adına
bu teraneler bizlere de yutturulmaktadır. Özellikle televizyon ve müzik dünyasında bu anlayışlar
devamlı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bir
ara neredeyse her önemli televizyon kanalında
bu tür kişiliklerin yaptığı programlar el üstünde
tutuluyordu.

Bu derin güçlerin cinsellikte aile kavramını
bitirerek insanlığı sürükledikleri sapkınlıklar, en
son Kasım-2016’da yapılan ABD seçimlerinde
Başkan adaylarından Hillary Clinton’un danışmanı hakkında ortaya atılan kirli ilişkilerde tekrar
göz önüne serilmiştir. Bu hassas konuda yorum
yapmadan, doğrudan birkaç haberi okuyalım:
“Pizza Gate” haberlerine bir bakalım: “Birçok
ünlünün, politikacının ve sermaye sahibinin adının geçtiği skandala ilişkin yer alan belgelerde Hillary Clinton’ın Amerika başkan adaylığı sürecinde
kampanya danışmanı olan John Podesta’nın, ticaret ve yüksek bürokrasi çevresinden kimselerle
“Comet Ping Pong” adında bir pizzacıda düzenlenecek “Pedofili” -Sübyancı- organizasyonuna ilişkin mail alışverişi yapıldığı iddia edildi.
Georges Soros’un en büyük bağışçısı olduğu
“American Bridge Pac”ın geçmişte “Comet Ping
Pong” ile maddi ilişkilerinin olması Pizza Gate
skandalına Georges Soros’u da ortak ederken,
skandalın Batı medyasında sansüre uğramasının
sebeplerinden biri olarak bu durum gösteriliyor.”2
“İnternet İzleme Vakfı’nın yaptığı araştırmaya
göre, internette dolaşan çocuk taciz içeriklerini
yayımlayanların %60’ının Avrupalı ülkelerden,
%20’sinin ise Amerika’dan kaynaklı olduğu tespit
edildi. İnternetteki çocuk cinsel taciz içerikleri 20
bin 972 ile Hollanda kaynaklı. Eşcinsellerin evliliğini yasalaştıran Hollanda’yı 12 bin 492 ile ABD
ve 8 bin 803 siteyle Kanada takip ediyor. Fransa
da listede 6 bin 099 ile dördüncü, Rusya ise 4 bin
176 ile beşinci sırada.
Geçmişte çocuk cinsel içeriği kapsayan internet adreslerinin büyük bölümü ABD’de yer
alırken, Avrupa 2016’da Amerika ve Kanada’yı

1

2

Önüne geçilmezse korkarız ki bu iş
çok daha vahim ilişkileri ve pedofiliyi
meşrulaştırmaya kadar uzanır. Olur ya
birileri bu iş çocuğun tercihi derse ne
olur. Bu konuya sahip çıkan CHP bu
işi geçen 23 Nisan Bayramı’nda taa
çocuklara kadar vardırdı.
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http://www.sabah.com.tr/fotohaber/dunya/abdde-patlakveren-sub-yancilik-dosyasi-ile-yer-yerinden-oynadi/14

Umran • Eylül 2020

Sapkınlıkların Normalleştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi
geçerek ilk sıraya yerleşti. Çocuk istismarı içeren linkler 2015’ten 2016’ya Kuzey Amerika’da
%20 oranında azalırken Avrupa’da %19 oranında
arttı.”3
Sonunda yine mızrak çuvala sığmıyor ve yıllarca çocukları seks için pazarlayan, 2007’de pedofili
olduğu tescillenen bir isim ABD’li ünlü milyarder
Jeffrey Epstein tutuklanıp yargılanmaya başladı.
Ancak son davası uzun sürmedi ve 10 Ağustos
2019 gecesi hücresinde ölü bulundu. Otopsi sonucu intihar ettiği iddia edildi. Fox TV’de bir
programa katılan eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, “İntihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var. Bu kırıklar daha
çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor.
Ayrıca 50 yıl boyunca New York cezaevlerinde iki
gardiyanın aynı anda uyuyakaldığı ve kameraların
da çalışmadığı bir ölüm olayı hiç görmedim.” Bu
adamın yakın dostları arasında kimler yok ki! Yakın dostları arasında ABD Başkanı Donald Trump,
Bill Clinton, Siyonist lobinin savunucusu Alan
Dershowitz, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve
İngiliz Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew
var. İddialara göre Epstein ailesinin bulunduğu
bir Yahudi mezarlığına sessizce gömüldü. “Müşteri” listesinde kimler var, tam olarak bilinmiyor.
Epstein’in kendine ait adasına, “Lolita Ekspres”
denen özel jetiyle yakın dostlarını ve müşterilerini
getirdiği biliniyor. Bu adada bir de “tapınak” var.
Antik Mısır mimarisini andıran, İsrailoğulları’nın
Hz. Musa’dan önce çocuk kurban ederek gazabını azaltmayı umdukları Moloch isimli tanrıya ait
olduğu iddia edilen heykeller bulunduran, ne işe
yaradığı hâlen anlaşılmamış bir tapınak. Anlaşılan
o ki işin sonu çocukların kurban edildiği Satanist
ayinlere kadar varıyor.
Evet! Bunlar dünyamızda, aydınlatıcının ışığı
ile aydınlanmış elitlerinin gerçek kimlik, inanç,
niyet ve ahlak anlayışları. Dileyen ikna olur, dileyen gerçek hayatta da açıkça bizi sürüklemeye çalıştıkları ahlak anlayışları için komplo teorisi der.
Hedonist, hazcı her ilişkiyi maddeye indirgeyen
her insanın yavaş yavaş alışıp sonunda varacağı
son nokta burasıdır. İşte dünyanın insanın ve ailenin geleceği bu!
3

http://www.yeniakit.com.tr/haber/bati-pedofili-batakliginda-393098.html

Bu Çerçevede İstanbul Sözleşmesi
Bütün bunlardan sonra şimdi geldik İstanbul
Sözleşmesi’ne. Belki lafı fazla uzattık ama bütün
bu gerçekleri görmeden bu Sözleşme’nin amacı
konusunda biraz zor ikna olabilirdik. Çünkü Sözleşme, kimselerin itiraz edemeyeceği çok masum
ve haklı nedenlere dayandırılmaktadır. Amaç kadına şiddeti ve aile içinde şiddeti önlemek. Buna
kim itiraz edebilir ki? Avrupa Konseyi adına ülkemizde hazırlanıp “İstanbul Sözleşmesi” adını alan,
kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele
amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs
2011`de İstanbul`da imzaya açılan sözleşmedir.
Mart 2019 itibari ile 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni Türkiye
2011 yılında ‘ilk imzacı devlet’ olarak imzalamış
ve 2012’de TBMM’de kabul edilmiştir. Daha sonra
Sözleşme’yi destekleyici kanunlar hazırlanarak 1
Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi.
Bugüne kadar Avrupa Konseyi’ne üye 47 devletten 34’ü tarafından onaylanıp yürürlüğe konuldu. İçinde İngiltere’nin de bulunduğu imzacı 11
ülkenin meclisi bu Sözleşme’yi henüz onaylamamıştır. Ancak Sözleşme birçok ülkede tartışılmaya
başlandı. Her uluslararası sözleşme gibi İstanbul
Sözleşmesi de taraf bir devlet tarafından feshedilebilir. İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesi
“Taraflardan herhangi birinin, Avrupa Konseyi
Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle istediği
zaman Sözleşme’yi feshetmesine” imkân tanıyor.
Polonya, Sözleşme’yi “Polonya anayasasının ilke
ve hükümlerine göre uygulayacağını” bildiren bir
açıklama yaptı. Hırvatistan, Litvanya ve Letonya
da Avrupa Konseyi’ne benzer açıklamalar yaptı.
Avusturya, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İsveç ve
İsviçre ise Polonya’daki uygulamayı Sözleşme’ye
aykırı buldu. Sözleşme’nin genel durumu bu.
Şimdi gelelim bu sözleşmenin sakıncalarına. Yani
algı operasyonlarına.
Bu Sözleşme’nin güya asıl amacı kadını şiddetten korumak. Gelin şimdi kadının yanı sıra başka neler korunup meşrulaştırılıyor onu görelim.
Sözleşme’nin 4. maddesinin 3. bendinde, “Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin,
cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din,
siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği,
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sağlık durumu, engellilik, medeni hâl, göçmen
veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi,
herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin deceklerdir.” denilmektedir. Burada açıkça, “kimseye karışmayın.
isteyen istediği cinsel tercihini yapsın!” deniliyor.
Öyle doğuştan erkek ve dişi olunacak diye bir kural yok. Bu Sözleşme’yle anlatılan; “cinsel yönelim” adı altında toplanan dünün bütün sapıklıkları (homoseksüellik, biseksüellik, lezbiyenlik vs.
gibi), LGBT bayrağı altında sokaklara döküldü.
Bu tür kişiler, size ev kiralamak için geldiklerinde, bu gerekçelerle veremeyeceğinizi bildirmeniz
hâlinde, “Toplumsal cinsiyet ayrımı yapma” suçlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
11. Maddenin 5. fıkrasında; “Taraflar (yani
Türkiye), kültür, gelenek, görenek, din veya sözde
“namus” un işbu sözleşme kapsamındaki her hangi bir şiddet eylemi için, mazeret oluşturmamasını
sağlar” denmektedir. Yine Sözleşme’nin 12. maddesinin 1. fıkrasında; “Kadınlar ve erkekler için,
alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve
her türlü farklı uygulamaları ortadan kaldırmak
amacıyla, kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve
kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak
için gerekli tedbirleri alır” denmektedir. Bu da
yüzyıllar içinde inanç örf ve adetten oluşan, ailede
ana baba kalıplarını kırmakta, karı-koca sorumlulukları hiçe sayılmaktadır. Yani evin hanımı veya
kızı oğlu istediği kişiyle istediği saate kadar gezer
tozar, kimse onlara “sabahın bu vaktine kadar kiminleydin, neredeydin?” diye soramaz. Mesela bir
otel veya pansiyon işletmecisisiniz ve evli olmayan
çiftler geldinde “evlenme cüzdanınızı göreyim!”
diyemezsiniz.
Daha bitmedi. Bir de bu Sözleşme’deki konuların anlaşılması için insanların eğitilmesi gerekmektedir. 13. Madde, “Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki, her türlü şiddetin ve farklı
tezahürlerinin önlenmesi gerektiğinin toplum
içinde anlaşılması ve buna ilişkin farkındalığın
artırılması amacıyla, başta kadın örgütleri olmak
üzere, ulusal insan hakları kurumları ve bunlara
denk organları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, düzenlik aralıklarla ve her seviyede
farkındalık yaratma kampanyaları geliştirir veya
yürütür.” demektedir.
Durum böyle olunca, bugüne kadar sapkınlık olarak bilinen bütün LGBT eğilimleri

meşrulaştırılmış oluyor. Nitekim kadın-erkek
hepsi sokaklara dökülüp memnuniyetlerini sergilemeye başladı. Önüne geçilmezse korkarız ki
bu iş çok daha vahim ilişkileri ve pedofiliyi meşrulaştırmaya kadar uzanır. Olur ya birileri “bu iş
çocuğun tercihi” derse ne olur. Bu konuya sahip
çıkan CHP bu işi geçen 23 Nisan Bayramı’nda taa
çocuklara kadar vardırdı.
Özetlersek kadın, erkek, çoluk çocuk insan, hayvan her varlık şiddetten korunmalıdır.
Kadın, çocuk ve hayvanlar için bir miktar pozitif ayrımcalık da yapılabilir. Ancak bu Sözleşme
çokça art niyetler taşımaktadır. Birçok Avrupa
ülkesi bu Sözleşme’ye sakıncalı bakarken, bizim
muhafazakâr yetkililer gibi anlamadan, dinlemeden ilk onaylayan olup hâla yürürlükte tutmanın alemi yoktur. Neyse ki kamu vicdanı bu
komploya karşı uyandırıldı ve Cumhurbaşkanı,
18 Şubat 2020’de bir açıklama yaptı: “İstanbul
Sözleşmesi’ni bir daha gözden geçireceğiz.” Yine
28 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan,
son dönemlerde cinsel sapkınlara verilen desteğe
işaret ederek, “İnancımıza ve kültürümüze aykırı
bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.”, “Halkın
lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma
ihtimali yoktur.” diyerek yasaya karşı suç işlemiş
olsa da bu sözün arkasını bekliyoruz. “Zina yasasında hata ettik!” diyerek bir çözüm ortaya konulmaması gibi olmamalı!
Açıkça dikkat çekmek istiyorum. Bu
Sözleşme’ye göre taraflar şikâyetci olmazsa, yani
sokaklarda haykırdıkları gibi “size ne, bu vücut
benim istediğimle birlikte olurum”, “namus apış
arasında değildir” gibi söylemlere sahip hedonist
bir anlayış için hiçbir ilişki sorun olmaz, hiç kimse de yazmaktan dahi hicap duyduğumuz sapık/
iğrenç ilişkilere tek laf edemez!
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ÜÇ MAĞARA
Mağara; nispeten dar bir giriş ve içeride genişlik. Dar kapı, daralmış
bir ruh ve daralmış ruha genişlik veren bir mekân, ziyaretçisi ile
zaman ve mekân arasındaki perde. Mağara; sessizlik, sakinlik,
ziyaretçisinin zihnindeki ve kalbindeki fırtınaların tam aksi.
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ağara; nispeten dar bir giriş
ve içeride genişlik. Dar kapı,
daralmış bir ruh ve daralmış
ruha genişlik veren bir mekân,
ziyaretçisi ile zaman ve mekân
arasındaki perde. Mağara; sessizlik, sakinlik, ziyaretçisinin zihnindeki ve kalbindeki fırtınaların
tam aksi. Mağaranın sakinliği
ziyaretçisinin de fırtınalarını dindirecek, dalgalar mağaranın duvarlarına çarptıkça sakinleyecek.
Mağara; arzın karnındaki arz,
yüce dağın mütevazı bir oyuğu.
Eğilerek gireni dağ gibi başı dik
ve yüce çıkartan bir mekân.
Mağara alegorisine Platon’da
rastlıyoruz. Yer altında bir mağara, mağaranın sonuna yakın bir
yerde bir duvar. Duvarın dibinde mağaranın bittiği yöne bakan
insanlar; zincire vurulmuşlar,
başka yöne bakamıyorlar. Duvarın arka tarafında, mağaranın çıkışına doğru yüksekçe bir yerde
yakılmış bir ateş. Ateşle duvar
arasında bir yol; bu yoldan gelip geçen insanlar var, insanların boyu duvardan uzun değil,
kendileri görünmüyorlar ama
ellerinde tuttukları çubukların
ucunda çeşitli kuklalar var. Bu
kuklaların gölgeleri mağaranın
içine yansıyor.

İdea ve Hakikat
Zincirlere vurulmuş insanlar (belki mahpus demek lazım)
kuklaların gölgelerini görüyorlar. Ömrü hayatlarında gölgeden başka bir şey görmedikleri
için, onlar için gölgeler gerçeğin
ta kendileri. Zamanla içlerinden
birisi zincirini kırar, duvarı aşar,
duvarın önündeki ve arkasındaki
hakikatin aynı olmadığını görür.
Onun için hakikat artık gölgeler
değil, kuklalardır. Düşünür, ateş
ve kuklalar hakikatin kendisi mi
yoksa onlar da mı birer gölge? Bu
bilgi aşığı ateşin arkasında bir çıkış görür; sarp bir yokuş. Duvarı
aştı, ateşi ve kuklaları gördü, bu
dünyayı seyre mi dalacak yoksa
sorgulamaya devam mı edecek?
Sarp yokuş hakikatin kendisine
doğru zorlu bir yolculuk. Yeterince azimli ve sabırlı olursa mağaranın dışına çıkacak ve güneşi
görecek ve idrak edecek ki aslında her şeyi görünür kılan güneşin
kendisidir. Kuklalar mağaranın
dışında da var, onları da görünür
kılan güneştir. Güneş; ideaların
dünyası. Kuklalar binlerce, milyonlarca ama her nesnenin ideası
bir tane. İdeayı bilen onun tüm
nesnel yansımalarını da bilir. İdeaya ulaşan hakikate ulaşır.
Zamanı birazı ileriye sarıp, on sekizinci yüzyıl batı
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aydınlanmasını (enlightenment)
Platon’un mağarası üzerinden
nasıl okuyabiliriz? Mağaradaki
insan dışarı çıktığında aydınlandı, peki mağaraya geri dönmek
zorunda mı? Evet, geri dönecek,
çünkü aydın, ışığı soğuramaz
(absorbe edemez), kendinde
yutamaz; ışığı yansıtması gerekir. Işık insana mesuliyet yükler,
bu mesuliyet onu yansıtmaktır.
Dönmemek ışığa karşı nankörlük, mağarada eli kolu bağlı oturan kardeşlere karşı ise ihanettir.
Mağaraya dönen aydın, aydınlığı/hakikati tebliğ edecektir. Mağaradakiler bu tebliği kabul ederse aydınlatma süreci, yani eğitim
başlayacaktır. Peki ya reddederlerse? Ya da içlerinden bir kısmı
kabul eder diğerleri reddederse?
Ve hatta reddedenlerden bazıları, karanlıktan nemalandıkları
için, karanlığın öğretmenliğini,
liderliğini yaptıkları için, karanlığı kontrol ettikleri için aydınlığın tebliğinin yapılmasını dahi
engellerlerse aydınlıkla gelen ne
yapacak? Bu noktada aydının zor
kullanma yetkisi var mıdır? Aydının kendisinde bir güç olmadığı
için gücü elinde bulunduran siyasi otoriteye ihtiyacı vardır. O
hâlde siyasi otoriteyi ikna etmesi
gerekiyor. Ya da Platon’un idealiyle kendisi filozof-hükümrana dönüşmelidir. Gerekirse güç
kullanarak aydınlatmayı ifade
etmek için bir kavram ortaya atılmıştır: aydınlanmış despotizm.
Yani aydınlığı/hakikati öğrenmek
isteyene (ya da kendisine karşı
güç uygulanmasını istemeyenlere) eğitim verilecek, diğerlerine
karşı güç uygulanacak, onlarla
mücadele edilecektir. Nitekim
bir kısım aydınlanma filozofu
hükümdarların saraylarında ağırlanmış, onları bu fikre ikna etmeye çalışmışlardır.
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Başka Bir Mağara
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Başka bir mağara, Mekke’nin
biraz dışında, Hira. Yine sarp
bir yokuş, taş ve kayaların arasında zirveye doğru, göğe doğru
bir yolculuk. Zirvede tek kişilik,
küçük bir mağara (zaten iki kişinin olduğu mağara bir arayış
değil, ancak sığınma mekânıdır)
Hira’ya giden sarp yokuşu mütemadiyen
tırmanan
birisi,
Mekke’nin ahlaksızlığından, adaletsizliğinden, dalaletinden bunalmış, orta yaşlarında bir genç;
Muhammed. Ziyaret için seçtiği
mekân Hira, Mekke’yi tepeden
gören bir mağara. Anlaşılan ziyaretçinin amacı kendisini rahatsız
eden şeyleri görmemek için onlardan kaçıp saklanmak değil.
Bilakis onlar üzerine tefekkür
edebilmek için Mekke’yi tepeden
görebileceği bir mekânı tercih
ediyor. Muhammed bir arayış
içerisinde ama aslında ne aradığını bilmiyor. Tahammül edemediği, değiştirmek için de gücünün
yetmediği zulümden uzaklaşıyor ama hissettiği mesuliyet onu
Mekke’nin çemberinde tutuyor.
Biraz kaygı, biraz hüzün, biraz
endişe, biraz temiz kalma çabası ile ara sıra mağaraya çekiliyor.
Platon’un filozofundan farklı olarak, onun mağara dışı yaşamından haberdarız. Mağaraya niçin
girdiğini de biliyoruz; girdiğinden farklı bir şekilde çıkmak
için. İçeride sorguluyor, belki
sorgulayarak bulmayı umuyor.
Buluyor ama ummadığı bir şekilde; yaratıcı kendisi ile irtibata
geçiyor ve onu aydınlatıyor. Yüce
dağın mesuliyetini yüklenmediği
nur, onun zayıf bir ziyaretçisine
iniyor. Dâhilî bir arayış, hâricî bir
takdirle buluşuyor ve mağara bu
temasın mekânı oluyor.
Platon’da aydınlık mağaranın dışında idi, aydınlanan filozof mağaraya geri dönmeliydi.

Muhammed ise mağarada ulaştığı aydınlığı mağaranın dışına taşımalıydı. Platon’un mağarasında
içerisi karanlık, dışarısı aydınlık.
Muhammed’in mağarasında ise
dışarısı karanlık, içerisi aydınlık.
Mağara; zahirî bir karanlık, bilkuvve aydınlık, yukhricu mine’z
zulûmati ila’n nur; o karanlıktan
aydınlığı çıkartır... Platon’un
filozofu zihnî bir çaba ile nura
ulaştı. Muhammed’in ise aklî ve
vicdanî çabası ilahî bir seçim ile
ödüllendirildi ve nihayetinde
Platon’un idealine ulaştı; nura ve
hükme. Peki, yıllar sonra gücü
elinde bulunduran Muhammed,
aydınlanmış bir despota dönüşebilir miydi? Hayır, çünkü ona
aydınlığı bahşeden bu konuda
uyarıyordu: leste aleyhim bi musaytir; sen onların üzerine bir
zorba/despot değilsin.

Sakinleri Ashâb-ı Kehf Olan
Mağara
Üçüncü bir mağara, sakinleri ashâb-ı kehf. Bu gençler mağaraya girdiklerinde hâlihazırda
aydınlanmışlardı. Ne zihnî bir
çabayla ulaştılar aydınlığa ne de
aydınlık doğrudan kendilerine bahşedildi. Onlar işittiler ve
iman ettiler. Işığa susamış kalpleri ve zihinleri kendilerine ulaşan nura teslim oldu. Karanlığın
kalbinde, Roma’nın saraylarında
hizmet ettiler. Nura ulaşanın karanlığa tahammülü ne büyük bir
ıstırap! Karanlıkta bir fenerle dolaşan insanın durumu gibi; feneri
söndüremez, ama kimsenin de
ışığı fark etmemesi lazım. Çünkü
karanlık bezirgânları, karanlığın
hamileri kimsenin duvarın öte
tarafına geçmesini istemezler.
Bilirler ki karanlığın hükmü ışık
gelene kadar, bu yüzden karanlıktaki her ışığı zorla söndürürler;
Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah nurunu
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tamamlayacaktır, onu örtmeye
çalışanlar hoşlanmasa da. Karanlık zıddıyla kaim, yani ışığın yokluğu. Bu yüzden ashâb-ı
kehf, karanlığın tam da kalbinde,
bir süredir gizledikleri aydınlığı
tüm ihtişamıyla etrafa saçtıklarında ashâb-ı zulümât aydınlığı
boğmak istedi, olur ya, söner
gider diye. Gençler ise kendilerini boğmaya çalışan karanlıktan
mağaranın aydınlığına sığındılar,
karanlığı mağaranın aydınlığında
boğmak için. Mağara bu kez bir
sığınağa dönüştü, imanî sığınmanın maddî bir mekânı hâline geldi. Sonra, mağaranın içi ile dışı
arasına zaman girdi, içeride işlemeyen zaman dışarıda işledi, aydınlık karanlığı zamanda boğdu.
Mağaradakiler olup bitenden habersizdiler. Karanlık ehli mağaranın içerisine giremedi. Bir zaman
sonra aydınlanmış olanlar geldi,
onların da girişine izin verilmedi,
çünkü mağara bir hakikati, bir
ayeti büyütmekteydi. Mağaraya
girenler üç asır sonra birer ayet,
ilahi nurun birer zerreleri ve yeni
bir aydınlanma vesilesi olarak
mağaradan çıktılar.
Mağara; nispeten dar bir giriş
ve içeride genişlik. Dar kapı, daralmış bir ruh ve daralmış ruha
genişlik veren bir mekân, ziyaretçisi ile zaman ve mekân arasındaki perde. Mağara; sessizlik,
sakinlik, ziyaretçisinin zihnindeki ve kalbindeki fırtınaların
tam aksi. Mağaranın sakinliği
ziyaretçisinin de fırtınalarını dindirecek, dalgalar mağaranın duvarlarına çarptıkça sakinleyecek.
Mağara; arzın karnındaki arz,
yüce dağın mütevazı bir oyuğu.
Eğilerek gireni dağ gibi başı dik
ve yüce çıkartan bir mekân.

