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Tüm bu acayip partnerli yeni aile formlarının insan nüfusunu etkileyebilecek yaygınlığa eri-

şebilmesi için öncelikle kadının ve erkeğin birbirlerinden uzaklaşmaları yani ailenin yoldan 

çekilmesi gerekiyor. 

Zehri altın tas içinde sundular   

Balı da ona suç ortağı ettiler     

Celaleddin-i Rumi   

 --Geleneksel Ailenin Hayat Damarlarının Kesilmesi - İstanbul Sözleşmesi   

Süreç tek boyutlu değil. Bir taraftan çocuksuz, “haz yönelimli “ farklı aile formları (LGBT 

birliktelikleri) meşrulaştırılıp özendirilirken, diğer taraftan da “çocuk yönelimli aile”[1] formu 

yıpratılmaya, “uzun süreli kadın erkek birlikteliğinin” önü tıkanmaya çalışılıyor. 

Dikkat edilirse bir taraftan 18 yaşına kadar gençlerin evlenmeleri yasaklanıyor, diğer taraftan 

“0”  yaşına kadar “özgür seks” yolu açılan gençler, medya ve çevre üzerinden bitmez bir cin-

sel tahrike maruz bırakılıyorlar. Bu ilişki biçimlerinin arasındaki farkın nikahsız birliktelikler-

de cinsellik ne kadar erken başlarsa başlasın çocuk olmazken, erken nikahlı birlikteliklerin 

çocuk sayısını artırması olduğunu düşünüyoruz. (Çocukların, cinsel bilgilendirme, güvenli 

seks ya da tacize karşı bilinçlendirme adı altında sekse karşı ilgilerinin, meraklarının kışkırtı-

lıp uyandırılması, erken olgunlaştırma, nikahsız cinselliğe yönlendirme ve bunların kozmetik 

sektörü ile ilintisi, bir başka yazının konusu olmaya aday.) Çocukların yetişkinlerle veya ken-

di aralarındaki nikâhsız beraberlikleri hamilelikle neticelenmiş olsa bile “çocuğa” dönüşmü-

yor. Yani nüfus artışına sebep olmuyor. 

Çünkü kadın, erkeğin sorumluluk alıp kadınla uzun süreli bir birliktelik kurduğuna inandığında 

çocuk yapmaya razı oluyor. (Ya da çocuğunu kürtaj ile öldürmeyip dünyaya gelmesine izin 

veriyor.) Gündelik ilişkilerin neticesinde çocuk olmuyor. Bu nedenle olsa gerek ki, erkeğin ka-

dınla gündelik ve sorumluluk almayan ilişkilerle beraber olması “kişisel özgürlük” alanı ile ko-

rumaya alınırken, kadınla uzun süreli ilişkiye giren erkekler çeşitli şekillerde cezalandırılıyor. 

Bu cezalandırmada da en önemli enstrümanın, dünya çapında bir proje olup 44 ülke tarafın-

dan imzalanan  İstanbul Sözleşmesinin 4. Maddesiyle[2] kabul edilen “kadının korunması“ 

söylemi çerçevesinde erkeğe yapılacak ayrımcılığın devlet politikasına dönüştürülmesi olduğu 

kanaatindeyiz.  Erkeğe yapılan ayrımcılık, ilk etapta kadını koruyor gibi görünse de, “erkeğe” 

her an cezalandırılabilirsin mesajını vererek, “kadınla uzun süreli beraberlikten” kaçınması 

gerektiği tehdidine dönüşüyor. Yani maddenin asıl işlevinin kadının erkeğe karşı kışkırtılarak 

yalnızlaştırılması olduğu kanaatindeyiz.  (Bu madde, Hırvatistan[3] ve Bulgaris-
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tan’da[4]  “cinsiyet ideolojisi”
 
üreterek kadını yüceltip erkeği aşağılayan “cinsiyetçi” bir 

madde olarak eleştirildi.) 

Erkeğe yapılacak ayrımcılık bir haksızlık olarak değerlendirilemez ve yapılacak ayrımcılığa 

itiraz edilemez maddesi, bir başka madde ile de takviye ediliyor. Erkeğin ne söylediğinin veya 

iddiasının, hatta olayın gerçekte ne olduğunun bir önemi yok; ”kadının beyanı esas alı-

nır”[5]  deniliyor. Üstelik kadın, iddiasını ispatla yükümlü de değildir[6] hükmü ile de pozis-

yon kuvvetlendiriliyor.  

 

 

Özellikle dikkat edilmesi gerekir ki, “kadının beyanı esastır” ilkesi ile hukukun en temel ilkesi 

olan “suç ispat edilene kadar masumiyet karinesi” ters yüz edilip suçun ispatı, iddia edenin 

sorumluğundan çıkarılıp, iddia edileni yükümlülük altında bırakıyor.[7]
 
Hatırlatılması gerekir 

ki, “işlenmiş bir suç” ispat edilebilen bir şeydir, “işlenmemiş suç” değil. 

Ancak erkeğin cezalandırılması için bir suç işlemiş olması da gerekmiyor; İstanbul Sözleşmesi bu 

konuda “.... kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zararı veya ızdırabı 

ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan tüm eylemler toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet anlamına gelir.[8]” diyor. Yani olmamış, yapılmamış, teşebbüs edilmemiş ancak kadının 

önsezisi ile yapılacağından şüphelendiği muhtemel ekonomik, cinsel veya fiziksel zarara yönelik 

bir hareket ya da “psikolojimi bozuyor” dediği her şey, erkek için cezalandırılma gerekçesidir.  

İstanbul Sözleşmesi tüm kadınları, adeta niyet okuyabilen ve niyet okurken yanılma ihtimali 

bulunmayan saf, iyi niyetli, hatasız ve kusursuz bir melek;  tüm erkekleri ise her an, kadının 

psikolojisini yüksek kalitede tutmaktan sorumlu potansiyel kötülük makinesi olarak görüyor. 

 

Böyle bir süreç, ahlaki/ruhi herhangi prob-
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lemi bulunmayan bir kadın için, şiddetten koruma misyonu görebilir. Ancak kadın, ahlaken ve 

ruhen sağlığı yerinde olmayan, hırslı, intikamcı, ahmak, menfaatçi, düzenbaz veya öfke, kıs-

kançlık, kin gibi nedenlerle kontrolünü kaybetmiş biri ise ne olacak?  Mesela 2016 yılında 

Şanlıurfa’da “kocam bana 1 senedir tecavüz ediyor, beni zorla hamile bıraktı” diyen bir kadı-

nın iddiaları savcı tarafından çelişkili ve mesnedsiz bulunup davanın reddi istenmesine rağ-

men, “kadının beyanı esastır” denilerek kocaya 18 yıl hapis cezası verildi.[9]  Bu davada ka-

dının ahlaken ve ruhen ne durumda olduğunu veya gerçekte hangi saikle hareket ettiğini bil-

miyoruz ancak kocanın 18 yıl “tecavüzcü koğuşunda kalmak üzere” ceza aldığını biliyoruz. 

Şu an kocasına kızarak intikam duygusu ile 20 senelik evliliğinin ardından, “bana 20 senedir 

zorla tecavüz ediyor” diyerek kocasını cezalandırmak isteyebilecek bir kadının önünde hiç bir 

engel yok. 

Böyle bir uygulamanın erkeklere verilmiş; “kadının, her an psikolojisinin bozulması, kıs-

kançlık, hırs ya da intikam duygusu ile seni, senelerce tecavüzcü koğuşuna atılabileceği 

bir birliktelikten uzak dur”, mesajı olduğu kanaatindeyiz. 

6284 no’lu “kadına karşı şiddetin” önlenmesine yönelik kanunun, kadının beyanı ile “erkeğin 

sert bakışını” bile “şiddet” saymasını, bu mesajı anlamayan erkeklere yönelik bir yaptırım 

olarak düşünüyoruz. İnsanın sürekli güler yüzlü olması, mümkün olmadığına göre, erkeğin 

suratının “asık” mı, yoksa “sert”mi olduğuna kim karar verecek? Elbette kadının keyfiyeti. 

Ev hayvanlarını bile sokağa atarken merhamete gelip[10] hayvanı sokağa atan keyfiyet sahi-

bine ceza veren kanunların ailenin erkeğini, kadının keyfine göre sokağa atarken hiç bir şeyi 

umursamamasını başka türlü izah edemiyoruz. (Çocukların babalarını sokağa atmanın, çocuk-

ların üzerindeki psikolojik etkisi ile ilgili tartışmaları ise sadece hatırlatıp geçiyoruz.) 

İstanbul Sözleşmesinin kadını sahiplenen ve onu "güçlü" kılan adeta, "Senin keyfini kaçırdı. 

Hadi onu cezalandır. Arkandayız." der gibi kışkırtan tavrı birliktelik sonlandıktan sonra bir-

den değişiyor: Kadın polise telefon ettiği an erkeği evden 6 ay uzaklaştırabiliyor ama kadının 

pişman olup, şikayeti geri çekme hakkı da yok. Erkek eve dönemiyor.  İstanbul Sözleşmesi 

diyor ki; “...  şikâyette bulunulmasına bağlı olmamasını ve mağdur şikayetini veya ifadesini 

geri alsa bilekovuşturmanın devam etmesini sağlamak üzere...”   [11]  Yani kadın, “erkeği 

evden atarken” güvenilir ve güçlü biri olup, beyanı esas kabul edilirken, erkekle beraberliğine 

geri dönmek istediğinde, "kadın gücünün" arkasındaki kudret ortadan kayboluyor ve kadın ne 

istediğini bilmeyen, beyanının hiç bir hükmü olmayan, güvensiz, aciz birine dönüşüyor. 

Ancak erkeğin cezalandırılabilmesi ve birlikteliğe ara verilmesi için “kadının şikayet etmesine 

de gerek yok” diyor İstanbul Sözleşmesi; “Kadın, erkekten şikayet etmiyorsa, mutlaka erkek-

ten korktuğu için şikayet etmiyordur” şüphesini bahane ederek: Hizmetlerin sunumu mağdu-

run fail hakkında şikayette bulunması veya aleyhinde tanıklık etmesine bağlı olmayacak-

tır.[12]  hükmünü getiriyor. Yani kadın, “Biraz tartıştık sesimiz yükseldi, hepsi bu. Şikâyetçi 
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değilim. Mahkemeye de çıkmam, aleyhinde şahitlik de etmem, size ne” dese de adam ceza-

landırılır, diyor sözleşme. Sözleşmenin “hizmet” dediğinin, erkeğin kadına yaklaştırılmaması 

olduğunu da hatırlatalım.  

İstanbul Sözleşmesi, “kadın, şiddet ortamına çevre baskısı sebebi ile dönüyor” bahanesinden 

hareketle parçalanmakta olan aile yeniden birleşmesin diye de, tedbir alıyor ve şiddet döngü-

sünü kırma adına, çiftlerin arasını yapabilecek uzlaşmacılara da yasak getiriyor. Devlet,  “... 

uzlaştırma da dahil zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alır” [13] diyor ve uzlaşmacılık yapan sivil biri ise 15 günden 3 

aya kadar, resmi kolluk kuvveti ise 3 yıla kadar ceza veriyor ve kolluk kuvvetlerine de sorum-

luluk yüklüyor.[14] Yani olur da polis memuru, “Ablam yıkma yuvanı” gibi bir cümle ağzın-

dan kaçırırsa cezası 3 yılı buluyor. 

 

Ama kendi yuvalarından atılan ve genellikle kalabilecekleri bir başka evleri ya da partnerleri 

olmayan; toplumun, ailesinin, arkadaşlarının ve çocuklarının önünde küçük düşürülmüş, aşa-

ğılanmış hissettirilen erkeklerden gelen şiddet, bu uygulamalar ile azalmıyor[15] tam aksine 

öldürülen kadın sayısı artıyor.[16] 

Üstelik kadının ya da erkeğin kendi yuvasından atılabileceği düşüncesi toplum tarafından 

olumlu olarak algılanamadığından bu evlilikler devam edemiyor ve boşanma ile neticeleniyor. 

 

Aynı uygulamaları 2016 yılında hayata geçiren Rusya, “erkekleri evden uzaklaştırılan ailele-

rin” devam etmediğini ve boşanma oranlarının hızla yükseldiğini fark edince 1,5 senelik bir 

uygulamanın ardından bu kanun tasarısını geri çekti.[17] Yasanın geri çekilmesinin mimarla-

rından Olga Batalina "Bizim için, bir kurum olarak aileyi korumak çok önemlidir" diyerek 
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kanunun geri çekiliş sebebini açıklarken, Rus milletvekili Vitaly Milonov, "Aile içindeki so-

runlardan bahsediyoruz. Bu soruna liberal açıdan bakamazsınız. Bu, bir yatakta üç kişi olma-

sı gibi olur. Eşinizle ve bir insan hakları kuruluşuyla beraber yatıyormuşsunuz gi-

bi"[18]  diyor. 

Anladığım kadarı ile ruh sağlığı bozuk bir kaç kadını tatmin etmek için aile kurumunu yıkma-

ya neden olabilecek uygulamaları sahiplenemeyiz demeye çalışıyor. Bizim kanaatimizde, aile 

konusunda bize yol gösterecek olanlar, hayatları boyunca hiç bir insanla uzun süreli sağlıklı 

bir beraberlik kurmayı başaramamış; aile nedir, sorumluluk nedir bilmeyen, hayatı 

cedelleşmekten ibaret olarak algılayan insanlar olmamalı ve bu insan tiplerinin kanun yapıcı 

veya uygulayıcı konumlardan uzak tutulmaları gerektiği yönündedir. 

 

Boşanma hakimlerinin, gittikçe boşanmayı daha  kolaylaştırıcı yönde tavır almalarının da 

mevcut konjuktürle uyumlu olduğu kanaatindeyiz. Mesela eve sık sık misafir getirmek de 

boşanma sebebi, gelen misafire iyi davranmamak[19]  da boşanma sebebi sayılabiliyor.  Eşine 

şşşt diye seslenmek[20] ,  sık sık  iş değiştirmek[21], memleketinde çok vakit geçir-

mek[23] gibi durumlar da boşanma kapsamına alındı. Erkeğin kadını yatağa çağırması "aile 

içi tecavüz" iken, erkeğin tersini yapıp yatağını ayırması da boşanma sebebi sayıldı.[22]  

Diğer taraftan zinaya hiç bir suç tanımlan-

mazken, çok kısa süreli bile olsa evlilik yapan erkeklerin boşandıklarında ömür boyuna varan 

nafaka cezalarına[24]
 
mahkum edilmelerinin[25], boşandıktan sonra çocuğun velayetinin; 

babanın çocukla ilişkisine hiç bir kıymet atfetmeden kadın, seks işçisi, metres veya birçok 

erkekle aynı evde aynı anda yaşayan biri bile olsa kadına verilmesinin[26] evlenen
 
erkeğin 

cezalandırılması sürecinin bir parçası olarak okunabileceği kanaatindeyiz.  

Buna tersten bakmanızı rica ediyorum: Hangi kadın her an sokağa atılabileceği, bir iftira ile 

onlarca yıl hapis cezası alabileceği, ayrılsa da ömrünün sonuna kadar erkeğe hizmet etmeye 

mahkum edileceği, erkek hangi ahlaksızlığın içinde olursa olsun öz çocuğuna sahip çıkamaya-

cağı bir birlikteliğe normal şartlarda razı olur? Bu nedenle uygulamalar yayılıp kanunlar top-

lumda anlaşıldıkça erkeklerin aile kurmaktan daha da uzaklaşacaklarını tahmin etmek zor değil. 
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Zaten 2009 ve 2014 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayınlanan araş-

tırmada “ailenin” kadın için “güvensiz” bir ortam olarak kabul edilmesi[27]  ve 2014 yılı rapo-

runda evliliğin, şiddetin sebebi olarak gösterilmesi, nihai hedefin ailelerin parçalanması ve çift-

lerin birbirinden uzaklaştırılması olduğunu düşünmemize sebep oluyor. 

 

Ancak erkekler açısından evlenmemek de sorunu çözmüyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bera-

berliği partnerler üzerinden tanımlayınca[28]  kadınla uzun süreli beraber olan erkeğin ceza-

landırılması için ortada herhangi bir akid bulunmasına da gerek kalmadı. (İstanbul Sözleşmesi 

dayanak alınarak Ankara’da[29] , 3 ay beraber yaşayıp ayrılan sevgililer aile sayılıp, erkeğe 

nafaka cezası verildi.[30] (Kadın da erkek de öğrenci ve kendi sorumluluklarını alabilecek 

birey olmalarına rağmen sadece erkeğe ceza kesilerek cezalandırılması ile erkeğe yapılan ay-

rımcılık yine görmezden gelindi.) 

Diğer taraftan da İstanbul Sözleşmesinin cinsiyete ideolojik yaklaşımı ile şiddetin cinsiyetli-

leştirilmesi ya da şiddete cinsiyet atfedilmesi (“erkek şiddeti”, “kadına yönelik şiddet”) çiftleri 

rakip olarak tanımlayan, birbirine karşı kışkırtan bir zeminden hareket ederek, daha ilk andan 

sağlıklı bir beraberliği dinamitliyor. Birlikteliği bir mücadele ortamı olarak algılayan, birbirle-

rinden hak kapma ya da birbirlerine hak kaptırmama mücadelesine girmiş “Rakipleştirilmiş 

Çiftler”in evliliklerinin çok uzun süreli olmadığını da fark etmek gerektiğini düşünüyorum. 

 

https://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/58528516369dc524d057a5fe/Kad%C4%B1na%20y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20ana%20rapor.pdf
file:///C:/Users/Ã�Ä°LEK/Desktop/AÄ°LESÄ°Z%20TOPLUM%20ya%20sonrasÄ±.docx%23_ftn28
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/flas-karar-birlikte-yasayan-sevgililer-de-aile-sayildi-40845449
file:///C:/Users/Ã�Ä°LEK/Desktop/AÄ°LESÄ°Z%20TOPLUM%20ya%20sonrasÄ±.docx%23_ftn30
https://2.bp.blogspot.com/-JyPRqm5ZXXw/W92WJeXwKyI/AAAAAAAAC6Y/PJ5te-0NbHguGdxMjFTRprlzA-I_yG9IQCEwYBhgL/s1600/partnerler.png
https://4.bp.blogspot.com/-h8Gj_tGOGY4/W92WHRLZXHI/AAAAAAAAC6Q/J-A5EcMdD548zT2JcjZhk1IvlJyUz2mIwCEwYBhgL/s1600/2018-10-17_08-12-06.png
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Bir de hatırlatmada bulunalım: İlle de çocuk isterim diyen kadınlar artık erkeğe ihtiyaç duy-

madan kendi vücutlarında bulunan babalarından aldıkları kök hücre ile kendi kendilerine ha-

mile kalabilecekler. Yani hiç bir erkeği yanlarına yaklaştırmalarına gerek yok.[31] 

Bu politikaların uygulayıcıları, uyguladıkları politikalar ile oldukça başarılı(!) sonuçlar almayı 

başardılar.[32]  Uygulamaların hayata geçirildiği ülkelerde  boşanma oranları hızla yükselir-

ken evlenme oranları da düşüyor. Dolayısı ile nüfus artış hızları da azalıyor. 

Bu politikalara geçtiklerinde %5-7 arasında olan babasız/ailesiz dünyaya gelen çocuk oranı: 

İzlanda da % 72, İskandinav ülkelerinde %55-60, Fransa’da %60,  İngiltere’de %48, Bulgaris-

tan’da % 58, Portekiz’de %53, Şili‘de %60’lara ulaştı. 

Ailesiz ve babasız çocuk yapmaya karar veren kadınlardan ikinci çocuğa sahip olan kadın 

sayısı da çok azalıyor. 

 

 

Bu noktada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bütün bu düzenlemeler “çocuğun terbiyesi-

nin” devletin sorumluluğunda olduğu bir bilinci de dayatıyorlar. Yani çocuğun terbiyesinde 

ailenin devre dışı bırakıldığı (özellikle babanın) bir zeminden hareket ediyorlar. Böylece daha 

önce bahsettiğimiz egemenlerin kontrolünün dışında kalan son alan da işgal edilmiş oluyor. 

Ve egemenlerin öğretileriyle terbiyelenmemiş, ailenin keyfince yetiştirdiği insan modelinin de 

sonunu getirmiş oluyorlar. Üstelik İstanbul Sözleşmesinin daha önce üzerinde durduğumuz 

bölümlerinde dile getirilen Yeni Kapitalist dönemin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği modeline 

uymayan dini, ahlaki, edebi bütün kavramların bitmez bir şekilde döngüye girdiği, nesilden 

nesillere aktarıldığı, yayıldığı, aile-çocuk döngüsü de kırılarak bu kavramların gelecek nesille-

re devrinin de önüne geçilmiş oluyor. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45833711
https://tr.euronews.com/2018/04/16/avrupa-da-evlilik-d-s-dogan-bebeklerin-say-s-art-yor
https://1.bp.blogspot.com/-Vzp8-h9olu0/W92WEk368fI/AAAAAAAAC6g/UbtLZ8WZ3Owpg9xHLJpwILEi1c6XbddZwCEwYBhgL/s1600/1061evlenme+bo%C5%9Fanma.jpg
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Bütün bunlar kadın-erkek ilişkileri dönüştürülerek ya da yeniden düzenleyerek yapılıyor. Ka-

dın erkek ilişkilerini düzenlemek o toplumu, o toplumun dinini yeniden tanımlamak da demek 

oluyor. 

Bu sürece, aileyi olmazsa olmaz gören, çocuğun terbiyesini devredilemez bir sorumluluk ola-

rak babanın sorumluluğuna veren Müslüman toplumdan tepki gelmemesini sürecin hala Müs-

lüman toplum tarafından anlaşılamadığına işaret olarak görüyoruz.  

Hülasası şu; 

Eğer toplumlarda kadın-erkek birlikteliğinin % 10’unu eşcinsel, pedofili, robot, hayvan gibi 

ilişkilere yönlendirebilirlerse 1-2 nesilde dünya nüfusunun 800 milyon ila 1 milyar arasında 

azalacağını, eğer çocuğun terbiyesini aileden alabilirlerse egemenlere itiraz eden düşünce bi-

çimlerinin gelecek nesillere intikalinin de önüne geçebileceklerini ümit ediyorlar. (Mücahit 

Gültekin, "10-15 sene içinde Türkiye’de her lise sınıfında 5-6 LGBT’li çocuk oturacak" iddia-

sında. Keşke elimizde devletin, bu konularda yaptırmış olduğu anketlerin sonuçları olsa da 

durumu daha net görebilsek. Ancak öğretmen arkadaşlar, şimdiden hemen her okulda 4-5 

çocuğa rastlandığını iddia ediyorlar.)    

---Erkeklere Ne olacak?  

"İş bulabilenler, daha çok kadınlar olacak" diyor Prof. Harari; çünkü çalışan kadın kapitaliz-

min olmazsa olmazlarından. Kadın sanayiye girdiğinde işçi açığını kapatıp işsiz bir sınıfın 

oluşturulabilmesini sağlıyor. İşçi arzının artması maaşları düşürüyor. Düşen maaşlarla serma-

ye, bir kişinin ücreti ile iki kişiyi üstelik daha uzun mesailerle çalıştırabiliyor. Kadın çalışınca 

ev içi ekonomi diye bir şey kalmıyor; ev bütünüyle dışarıya bağımlı hale geliyor. Kozmetik-

ten estetiğe, konfeksiyondan hazır yemeğe, kreşlerden huzur evlerine kadar birçok sektör can-

lanıyor ve böylece kadın sermayeden aldığını hemen geri iade etmiş oluyor. Ancak bunlar 

geçmiş dönem kapitalizm eleştirileri. 

Şimdi ise kadının iş dünyasında olmasını, kadının iş dünyasında olduğunda erkekle uzun süre-

li beraberliği götürebilme yeteneğinin azalması ve çok daha az çocuk yapması nedeni ile isti-

yorlar. Üstelik “kadın güçlenince” babasına ve kocasına karşı güçlenmiş oluyor, egemene 

karşı değil. Kocasından ya da babasından kopan kadınlar egemen/patron/amir karşısın-

da çok daha itaatkârlar ve emirleri erkeklere oranla çok daha az sorguluyorlar. 

Düşündükleri dünyada kadın; evi, işi, ekonomiyi, -izin verilirse-  çocuğu tek başına (yalnızlık 

içinde) yüklenecek gibi duruyor. Yani kadınlara ağır hayat şartlarında, yalnızlık ve depresyon 

hapları ile donatılmış bir hayat öngörülüyor.  

Ya erkekler? 
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Uyuşturucu ve Oyunlar  

 

İşsiz erkekler bütün gün nasıl oyalanacaklar? 

“İnsanlar bir şey yapmazlarsa delirirler” diyor Prof Harari ve devam ediyor; “işsiz erkekleri 

bekleyen gelecekte iki seçenek: Uyuşturucu ve bilgisayar oyunları. Onlar ya uyuşturucu ya 

da üç boyutlu sanal alemler içinde kendilerini uyuşturup haz içinde olacaklar “(ölecekler-

AHÇ)[33]  diyor. 

 

Sanırım bütün dünyada uyuşturucunun ser-

best bırakılması için başlatılan kamuoyu çalışmaları da bu sebeple. 

Dünya kamuoyunu hazırlamak için “uyuşturucunun insan hakkı olduğuna ve dileyenin kendi-

sini uyuşturabileceğine” dair yayınları dolandırmaya başladılar bile.[34]  

Bu konunun öncüsü Hollanda 1970’lerden beri sürdürdüğü gevşek uyuşturucu karşıtı politi-

kayı tamamen rafa kaldırdı. Ülke genelinde yaklaşık 600 kafede marihuana gibi maddeler 

satılıyor. Çek Cumhuriyeti’nde ise 1 gr kokain ya da 10 gr. marihuana gibi düşük oranda 

uyuşturucu madde kullanımı suç olmaktan çıkarıldı. Portekiz bu konuda daha ileri gitti ve 

2001’de her türlü kişisel kullanımı serbest bıraktı.  Hindistan, Uruguay, Ekvator, Kolombiya, 

Avustralya gibi ülkelerde de tamamen serbest. İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde ise sınırlı 

alanlarda serbest bırakılarak bu konuda ciddi bir mesafe alındı. 

Egemenlerin uyuşturucuya olan ilgisinin bir nedeninin de uyuşturucu kullananlarda ömür or-

talamasının çok kısalıyor olması olduğu kanaatindeyiz. Avrupa’da uyuşturucu kullanan 15-39 

yaş arasındaki erkeklerde ölüm oranı 3 kat fazla. Bunun içine uyuşturucu ile ilgili HIV, Hepa-

tit B ve C vs ölümleri dâhil değil.[35]  Üstelik bu oranlar her yıl daha da artıyor.[36]  

http://www.diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-harari-gereksizler-diye-yeni-bir-sinif-doguyor/
https://m.bianet.org/bianet/yasam/162632-washington-da-marijuana-resmen-yasallasti
file:///C:/Users/Ã�Ä°LEK/Desktop/AÄ°LESÄ°Z%20TOPLUM%20ya%20sonrasÄ±.docx%23_ftn35
https://tr.euronews.com/2017/06/06/avrupa-da-uyusturucuya-bagli-olumler-artti
https://4.bp.blogspot.com/-PzrDqqq-CpM/W92WIyCZtWI/AAAAAAAAC6g/EsNvEVKU-G4f75zpFLv2HRjyjm8VCk9pwCEwYBhgL/s1600/marihana.png
https://2.bp.blogspot.com/-uZGnd6oS6so/W92WIh81UAI/AAAAAAAAC6g/gishBbVy1jcZ3RRqcDmwpqrAQUF459aDQCEwYBhgL/s1600/esrar2.png
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Türkiye'de 8 yılda uyuşturucudan ölüm oranı %1833 

Türkiye’de de durum çok farklı değil.[37] 2017 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlü-

ğü’ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) uyuştu-

rucu bağımlılığı ile ilgili veri, istatistik vs yayınlamayı durdurma kararı aldı[38]. Ancak Tür-

kiye’de uyuşturucudan ölüm vakasının 2016 yılında 611 iken[39]  2017 yılı içinde büyük bir 

sıçrama ile 940’a çıktığını biliyoruz.[40]   

Diğer taraftan uyuşturucudan yakayı kurtarabilen erkekler için,  içine hapsedilecekleri 3 bo-

yutlu simülasyon dünyaları kurmaktalar. 

 

 

Oyunlar konusunda çok şey anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum; bu konu hemen her 

erkek çocuğu olan ailenin gündemine sokulmuş durumda.  Artık yaşı 30- 40’lara hatta 60’lara 

dayandığı halde hala kendini oyundan kurtaramayıp "genç" takılmaya çalışan ADAM olma, 

olgunlaşma becerisini gösteremeyen bir kitleyi şimdiden var ettiler. (Gençlik-sorumsuzluk 

yaşı o kadar ilerletildi ki, artık olgunluğa ulaşamadan yaşlılık dönemi başlıyor.) Uyuşturucu 

müptelası ya da üç boyutlu sanal gerçeklik dünyalarında kaybolmuş erkekler, aile sorumlulu-

ğunu alabilecek olgunluğa da erişemiyorlar.  

Küçük bir “tanrı” olarak, seviyesi yüksek hayallerle büyütülmüş ancak reel hayata giriş 

arefesinde büyük bir hüsranı işaret eden, şişirilmiş egoları ile her türlü beklentinin enkazı al-

tındaki gençliğe, kendilerinden ve sorumluluklarından kaçış alanları/fantezileri var ediyor 

oyunlar. Ve o fanteziler, onların ömürlerini yiyor. 

Tüm bunlar kulağa uçuk kaçık iddialar gibi gelebilir. Ancak LGBT ilişkilerin sadece 5 senelik 

süreçte toplum nezdinde "ahlaksızlık " olarak görülmekten "cinsel eğilim" olarak görülmeye 

başlandığını ve gittikçe normalleştiğini hatırlatarak şu an garipsediğimiz bu kelimelerin çok 

http://www.insanhaber.com/guncel/uyusturucu-kullanim-yasi-14-e-dustu-h97162.html
http://www.insanhaber.com/guncel/uyusturucu-kullanim-yasi-14-e-dustu-h97162.html
https://www.birgun.net/haber-detay/uyusturucu-bagimlilari-olume-terk-ediliyor-olumlerde-yuzde-250-oraninda-artis-162016.html
http://www.gazetevatan.com/sentetik-uyusturucu-olumunde-birinciyiz-1121858-gundem/
https://www.dunyabulteni.net/saglik/uyusturucu-kullanim-istatistikleri-aciklandi-h430250.html
https://1.bp.blogspot.com/-63N15pBMJhc/W92WHIlrHjI/AAAAAAAAC6g/afQROyPPwFgTK3Td6WlrDGukonwCTVejACEwYBhgL/s1600/2018-10-15_10-56-50.png
https://3.bp.blogspot.com/-Ze_RaTQL98E/W92gg2ePu4I/AAAAAAAAC7A/LDi60U3kVFE6c0TW3ZKZCFainZIk3_ZJgCLcBGAs/s1600/2018-10-15_10-02-06.png


11 
 

uzun olmayan bir süreçte toplumun algılarında normalleştirileceğini iddia etmek zor değil, 

diye düşünüyorum. 

                                                                                       Ahmet H. Çakıcı 

                                                                              Muharrem 1440 / ALANYA 

Kim bunlar? Dertleri ne? 

İnşallah devam ederiz. 
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