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Önsöz
Bu kitap, Nakliyat-İş Sendikası’nın 26 Mart 2005 tarihinde “KADIN 

SORUNU/ • Kökeni • Tarihi Süreci • Çözümü” adıyla Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlediği ve bugün Halkın Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanı olan Nurullah Ankut tarafından verilen Konferans’ın 
tape edilmiş metnidir.

Metin, kitap olarak düzenlenmiş ve “KADIN/ • İnsanlığa Geçiş • Tarih • 
Sosyalizm” adıyla yayımlanması uygun görülmüştür.

Konu önemlidir.
Kadın Sorunu’nu anlamak, hele de bu sorununun çözümü için mücadele 

vermek için öncelikle toplumun yarısını oluşturan ve hayatın gerçek yaratıcısı 
olan kadın cinsiyetinin bugün içinde bulunduğu ikinci sınıf cinsiyet durumu-
na nasıl olup da düşürüldüğünü sebepleriyle bilince çıkarmak gerekir. Çünkü 
kadının bugünkü durumunun tespiti yarın ne olması gerektiğinin anlaşılması 
ve aydınlatılması için gereklidir.

Diğer taraftan kadının bugünkü durumunu gerçekten aydınlatabilmek için 
bu sorunun tarihsel temellerini, bu temelleri yaratan nedenleri bilmek, bilimin 
ışığında aydınlatmak gerekir. Bu ise sanıldığı kadar tekdüze bir çabayla ya da 
kolaycı söylemlerle içinden çıkılıverilecek bir iş değildir. Çünkü her olgu gibi 
Kadın Sorunu da ancak bu sorunu yaratan tarihsel ve toplumsal süreç bilinirse 
gerçek anlamda anlaşılabilir. Bu sürecin iyi bilinmesi yalnızca sorunu anla-
mamızı sağlamakla kalmaz, bu sorununun gelecekte alacağı biçimi ya da bi-
çimleri öngörmemizi de sağlar. Yani o sorunun çözüm yolunu da aydınlatmak 
anlamına gelir. Tabiî bütün bunların gerçekleşmesi için sağlam bir metotla 
soruna eğilmek gerekir.

Bu metot da Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmden başkası olamaz. 
Çünkü Diyalektik Metot bize; geçmişte ve günümüzde olayların sebep ve so-
nuç ilişkileri içinde tez-antitez-sentez gidişiyle nasıl değişip geliştiğini biz-
zat olayların diliyle anlatan tek bilimsel metottur. Olaylara bu metotla bakar 
ve tüm yönleriyle, nasılsalar öylece incelersek gerçeğe ulaşabiliriz. Bu aynı 
zamanda olayları ne iseler öylece ele almanın yanı sıra, olay uydurmamayı, 
olaylar arasında ilişki uydurmamayı gerekli kılar. Ancak o zaman ele aldığı-
mız olguyu tüm gerçekliğiyle, tarihsel süreci içinde kavrayabiliriz.

Burada ele alınan olgu Kadın’dır, Kadın Sorunu’dur. Bu kitapta, milyon 
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yıllar boyunca devam eden ve sürüden toplumsallaşmaya, bir diğer deyişle 
hayvanlıktan insanlığa uzanan çok uzun bir süreçte toplumun itici gücü olan 
Kadının nasıl olup da ikinci kalite insan, ikinci sınıf cinsiyet konumuna düşü-
rüldüğünün (yukarıda kısaca değindiğimiz metotla ele alınınca) aydınlatıldı-
ğını görecektir okuyucu.

Kitap okununca görülecektir ki, Kadın, hayvanlıktan insanlığa geçiş süre-
cinde erkeğe göre hem etkinlik hem de duygulanım bakımından daha ileri bir 
konumdadır. Kadın, son hayvanlık konağı olan Kapitalist Toplumdan gerçek 
insanlık konağı olan Sosyalizme geçişte de (tıpkı hayvanlık konağından in-
sanlık konağına geçişte olduğu gibi) erkekten önde olmaya duygulanım ve 
eğilim olarak daha hazırdır. Nitekim Devrimler Tarihi incelendiğinde görülür 
ki, kadın devrimlerde çok daha kararlı, çok daha cesur ve çok daha fedakâr bir 
mücadele verir.

Kadın Sorunu dediğimiz olgu, belki Kadın Sorunu olmaktan çok Erkek 
Sorunu’dur. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi, kadın gerçek insan olmaya 
erkekten çok daha yakındır. Erkek ise gerçek insan olmak için (hâlâ hayvancıl 
eğilimleri daha fazla taşıyan cinsiyet olarak) kadının kendisine uzatacağı ele 
muhtaçtır. Son hayvanlık konağından gerçek insanlık konağına geçiş sürecini 
başarıyla sonuçlandırabilmek için önce kadının gerçek anlamda özgürleşmesi 
sonra da erkeği gerçek insanlığa taşıması gerekmektedir.

Bu kadar ipucu ile yetinelim. Konunun bütünüyle kavranmasını kitaba bı-
rakalım.

Not:
Konferans, 6 saat 45 dakika sürmüştür. Fakat, çok daha kapsamlı biçimde 

hazırlanmıştı konferans içeriği. Konuşmacının hazırlıklarını inceleyen bizler, 
onun anlatım, sunuş tarzını da bildiğimiz için o kapsamda bir hazırlığın orta-
ya konabilmesinin 40 saati  bulacağını hesaplamıştık. Tabiî o uzunlukta bir 
konferans teknik açıdan mümkün değildi. Konuşmacı da bu sebepten dolayı 
konuyu oldukça özet halinde ortaya koymuş oldu. O anki talepler ve o doğ-
rultuda oluşan genel düşünce, konuşmacının hazırlığın diğer bölümünü de ko-
nuyu kitaplaştırma aşamasında yazıya dökerek işi tamamlaması yönündeydi.

Fakat Konferans sonrası yaşanan sürecin ortaya çıkardığı acil siyasi görev-
ler, bu işin sürekli ertelenmesine yol açmıştır. Ve bu erteleme süreci o denli 
uzadı ki sonuçta bugünlere kadar gelindi. Bugünse konuşmacı tamamen başka 
konulara yoğunlaşmış, konunun havasından, ortamından uzaklaşmış durum-
dadır.  Bu mazeretinden dolayı yeniden konuya dönüp eksik kalan bölümleri 
yazamayacağını beyan etmiştir. 

Bu sebeple de biz, Konferans metnini o günkü haliyle yayımlamayla yetin-
mek zorunda kaldık. 17.02.2016

Derleniş Yayınları



KADIN
• İnsanlığa Geçiş • Tarih • Sosyalizm
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Birinci Oturum

Ayça Alpel Okur Yoldaş: Bugün gerçekten çok özel, çok değerli bir gün 
olacak. Mart ayında, biliyoruz, 8 Mart’ı yaşadık, Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü yaşadık.

Bugün bu sorun, Nakliyat-İş Sendikası’nın, DİSK/Nakliyat-İş Sendika-
sı’nın düzenlediği “Kadın Sorunu” Konferansında; henüz çözülememiş, ger-
çek anlamıyla teorik çözümlemeye ulaştırılamamış bir konu ele alınacaktır.

Neden Nakliyat-İş Sendikası, Kadın Sorunu’nu gündem etti, diye bir soru 
elbette aklınıza gelecektir ister istemez.

Bir konu üzerinde çok konuşuluyorsa o konu henüz çözülememiş demek-
tir. Kadın Sorununda da herkes bir şeyler söylüyor, herkes kendince yorumlar 
getiriyor. Ancak henüz gerçek anlamıyla çözüme kavuşturulabilmiş değil.

Nakliyat-İş Sendikası mücadelesini büyük çoğunluğunuz biliyorsunuz-
dur… Aramızda bugün ilk defa karşılaştığımız çok yeni yüz var. Uzun süre-
dir konferansımızın duyurusunu yaptık, el ilanlarını dağıttık, afişlerini yaptık 
ve bunları yaparken de büyük ilgiyle karşılaştık. Bu büyük ilgiyi gösteren 
kadınlarımız aramızda. Çocuklarıyla birlikte buradalar. Ve eşleriyle birlikte 
buradalar ve bu sorunu çözmek isteyen, Nakliyat-İş Sendikası bu konuda ne 
diyor, bu konuda ne söylenecek diye merak edip buraya gelen sizler bu salonu 
doldurdunuz. Biz bunun için çok mutluyuz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.

(Alkışlar…)
Nakliyat-İş Sendikası, hepinizin bildiği gibi, Kara Taşımacılık İşçileri Sen-

dikası. Ve kara taşımacılık işçilerinin ekonomik mücadele verdiği, ilk anda 
ekonomik mücadele vermek için tanıştıkları, buldukları ve sonuna kadar sa-
hiplendikleri bir sendika.

Bunu nasıl anlıyoruz?
Nakliyat-İş Sendikası İşgal, Grev, Direniş boylarında birçok işçi kardeşi-

mize, birçok kadınımıza, birçok emekçimize ulaşarak ekonomik mücadele ve-
ren bir sendikadır. Onların, işçilerimizin, ilk anda evimize nasıl bir parça, bir 
dilim daha fazla ekmek götürebiliriz diye sordukları, düşündükleri ekonomik 
sorunlarını çözüme ulaştırmak için mücadeleden hiçbir zaman çekinmeyen ve 
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gerçekten Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine kahramanlıklar, destanlar yazdıran bir 
sendikadır Nakliyat-İş. Ne mutlu o sendikanın Üyelerine, ne mutlu o sendika-
nın Başkanına...

Ve onun için mücadele eden, burada bulunan tüm konuklarımız, hoş gel-
diniz tekrar.

(Alkışlar…)
Evet, Nakliyat-İş Sendikası en yakıcı sorun-ekonomik sorunumuzu çöz-

mek için mücadele ediyor, çaba sarf ediyor. Örgütlenmeler, Grevler yapıyor, 
İşçi Sınıfına o bilinci götürebilmek için elinden geleni yapıyor. Ve bunun için 
gerçekten çok fedakâr çalışmalar yürütüyor. Ancak bu sorun bununla bitmi-
yor. Parababaları düzeni, yeni iş kanunuyla, özünde İşçi Sınıfını, işçileri koru-
mak olan kanunda yapılan değişiklikle, işçilerin en son, alınabilecek en temel 
haklarını ellerinden almış, gasp etmiş durumda. Nakliyat-İş’in Hukukçuları 
bu gaspa karşı mücadele yürütüyorlar. Yani Nakliyat-İş, bu uğurda da müca-
dele ediyor ve İzmit’te Prelli-Ekolas Direnişi’nde olduğu gibi boşluklardan, 
kanunun boşluklarından, arada kalan kırıntıları arayıp bularak İşçi Sınıfına 
yeni mücadeleler yeni kazanımlar kazandırıyor, sunuyor.

Nakliyat-İş ekonomik ve hukuki anlamda, hukuksal mücadelesinin yanın-
da, bugün burada olduğu gibi, yaşamdan kopmadığını bizlere gösteriyor ve en 
yakıcı sorunlarımızdan bir tanesi olan Kadın Sorunu’muzu da bugün çözüp 
gün ışığına sunmak için bu konferansı örgütledi.

Niçin Nakliyat-İş Sendikası? dendi.
Nakliyat-İş Sendikası hiçbir zaman tek taraflı düşünmedi. Sadece; biz sen-

dikayız, ekonomik mücadele verelim, hukuksal mücadele verelim diye düşün-
medi, az önce de dillendirdiğim gibi.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri ve yöneticileri, yaşamın tam ortasındalar. 
Kavganın tam ortasındalar. Ve yaşamın tam ortasında olan insanlar, hayatın 
her alanındaki sorunlara çözüm getirmek,  insanlığı rahatlatmak için çalışma-
yı kendilerine görev edindiler ve biz bugün kadın konferansı için bu nedenle 
toplanmış bulunuyoruz burada. Kendilerine bizlere bu olanağı sundukları için 
çok teşekkür ediyoruz.

Söyleyecek çok şey var. Ben de çok heyecanlıyım. Lütfen mazur görün...
İşçi Sınıfının temsilcileri, ev kadınlarımız ve kadınların kurtuluşu için mü-

cadele eden birçok insanımız burada. Bu yüzden çok mutluyuz. Ama buralara 
gelirken de biz bir şeyler yaşadık. Buralara gelirken de kendiliğinden gel-
medik. Kadın Sorunu’nu da kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bunun için bugün 
olduğu gibi geçmişte de mücadele edenler oldu. Kaybettiklerimiz oldu. Yitir-
diklerimiz oldu. Amerika’da olduğu gibi, New York’ta olduğu gibi... Hakları-



17

nı elde etmek için direnen işçi kadınlarımız; diri diri yakılan işçi kadınlarımız, 
kahraman kadınlarımız oldu.

Ben, bu nedenle emperyalizme karşı mücadelede, İşçi Sınıfı mücadelesin-
de, bu uğurda mücadele eden, canlarını esirgemeden mücadele eden herkes 
için, tüm kadınlarımız için özellikle de tüm, gerçekten yüzyıllardan bu yana, 
buna emek vermiş önderler için işte buradalar; İbn-i Haldun, Marks-Engels, 
Morgan, Lenin ve Hikmet Kıvılcımlı’nın huzurunda, Nadejda Krupskaya’la-
rın, Rosa Lüksemburg’ların, Klara Zetkin’lerin huzurunda;  Dünyada ve Tür-
kiye’de mücadele ederken yitirdiğimiz tüm kadınlarımız ve tüm erkeklerimiz 
için, tüm insanlık için, sizleri saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı Duruşu)
Anıları mücadelemize önder olsun.)

(Alkışlar…)
Değerli konuklar,
Ben bunları dile getirdikten sonra, niçin buradayızı söyledikten sonra, bana 

çok fazla söz düşmüyor. Bize bu olanağı yaratan, sağlayan Nakliyat-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’na söz vermek istiyorum mü-
saadenizle…

(Alkışlar…)

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun Konuşması

Sendikamızın değerli üyeleri. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan 
çok değerli konuklar, sizleri sendikamız Nakliyat-İş adına sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

(Alkışlar…)
İçinde bulunduğumuz tarihsel süreçte, sınıflar mücadelesinin İşçi Sınıfı 

açısından, Dünya Halkları açısından bayır aşağı gittiği bir dönemde; Dünya 
İşçi Sınıfının, Türkiye İşçi Sınıfının ve dünya halklarının emperyalizme, em-
peryalizmin vahşi saldırılarına karşı mücadelesi devam ediyor.

Bu mücadelelerin bir boyutu, elbette ekonomik mücadeledir.
Bir boyutu da ideolojik mücadeledir. Sermayenin saldırılarına karşı, yer-

li-yabancı Parababalarının saldırılarına karşı ideolojik, teorik ve politik müca-
deleyi gerekli şekilde verebilmektir.

Çünkü emperyalizm, teknolojiyi de kendi sömürüsünün, kendi düzeninin 
devamı için çok güçlü bir şekilde kullanıyor. İşte çok yakında tanık olduk, 
Saddam’ın yakalanışının tamamen düzmece olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 
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Yani emperyalizmin yalanlarıyla, dolanlarıyla kitleler gerçekten boş, amaçsız 
koyun sürülerine dönüştürülmek isteniyor.

Şimdi böyle bir dönemde Kadın Sorunu, İşçi Sınıfı mücadelesi açısından, 
dünya halkları mücadelesi açısından önemli bir sorun. Bu sorunla ilgili; ta-
rihsel süreci, kökeni, gelişimi ve çözüm yollarıyla ilgili böyle bir konferansa, 
biz aslında sendika olarak bir anlamıyla ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü sadece 
üyelerimize yönelik bir faaliyet değil.

Bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen genç arkadaşlarımızı özel-
likle ben buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. 
Çünkü çok etkin bir şekilde bu konferansın hazırlığı yaptılar. Emeği geçen 
tüm arkadaşlara, genç arkadaşlarımıza özellikle sağ olun diyorum. 

İdeolojik anlamda sermaye sınıfının saldırılarına, yerli-yabancı Parababa-
larının, Finans-Kapitalistlerin saldırılarına karşı biricik teori; İşçi Sınıfının 
Bilimidir. Bu da; Bilimsel Sosyalizmdir.

Yalnız bununla ilgili bir de son dönemlerde İşçi Sınıfının ideolojik müca-
delesini sulandırmaya çalışan, revize etmeye çalışan; “yeni şeyler söylemek 
gerekir”den hareketle sapık birtakım küreselleşme söylemiyle, “geçmişteki 
ezberlerimizi bozmamız gerekir” falan diyerek bulanıklaştırma çabaları var.

İşçi Sınıfının bilimsel anlamda geçmiş tarihi süreç içerisinde ortaya çı-
kan tüm değerlerine sahip çıkmak gerekir. Bizi de emperyalizmin saldırılarına 
karşı güçlü kılacak olan yön budur. Bu anlamda teori, Türkiye’de İşçi Sınıfı 
mücadelesinin teorisi dediğimizde Hikmet Kıvılcımlı akla gelir. Hikmet Kı-
vılcımlı’nın “Diyalektik Materyalizm Nedir? Ne Değildir? Nasıl Kullanı-
lır?” adlı kitabında da belirttiği gibi, teori işi; bir teoriye kendisini sadece gö-
nülden bağımlı hissetmek değildir. Bu, çok önemli değildir bir yerden sonra. 
Eğer kişi, insan, bir teoriye; etiyle, canıyla, kanıyla, kemiğiyle, bedeniyle, her 
şeyiyle bağlanırsa, o teorinin hakkını gerçek anlamda verir. Ancak o şekilde 
kavrar zaten teoriyi, kavraması mümkün olur.

Geçtiğimiz günlerde, 23 Mart Çarşamba günü, Cumhuriyet Gazetesi’n-
deki köşesinde (Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı aynı zamanda) 
Erinç Yeldan’ın bir değerlendirmesi vardı. Makalesinin başlığı da “Yeni 
Emperyalizmin Ekonomisi”. Belki okuyan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız da 
vardır bu yazıyı.

Birçok iktisatçının, sözde iktisatçıların, burjuva iktisatçıların, kendilerini 
sermayeye satan, sermayenin uşaklığını yapan iktisatçıların moda olduğu bir 
dönemde, Erinç Yeldan bilebildiğimiz kadarıyla sosyal demokrat bir çizgide 
mücadelesini sürdürüyor. Yalnız o makalesinde boyundan büyük laflar da edi-
yor Erinç Yeldan.

Neler söylüyor?
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O yazısında diyor ki: emperyalizmin klasik anlamdaki tanımını Lenin yap-
mıştır. Lenin’deki antiemperyalizmin tanımı, sadece sömürgelerdeki, sömür-
gelerden anavatana sağlanan artıdeğerlere karşı bir mücadele şeklindedir, diye 
değerlendiriyor. Ama günümüzdeki emperyalizmi, emperyalizmin ekonomi-
sini bu açıklamıyor, diyor. Yani Lenin’in emperyalizm teorisinin, günümüz-
deki emperyalist ilişkileri açıklamadığını söylüyor.

Şimdi bunu söylüyor, devamında da kendisi şöyle bir değerlendirmede bu-
lunuyor. Diyor ki, artık günümüzde sadece sömürge, yarısömürge, metropol 
ilişkisindeki süreç, uluslararası Finans-Kapitalin egemenliğine dönüşmüştür.

Şimdi bu Lenin’i tamamen anlamamak demektir. Lenin’in emperyalizm 
teorisini de anlamamak demektir. Çünkü Lenin de, daha sonra o çerçevede 
“Emperyalizm Geberen Kapitalizm” adlı eseri yazan Hikmet Kıvılcımlı 
da aynı değerlendirmeyi yapar. Emperyalizm; hepimizin bildiği gibi aynı za-
manda Finans-Kapitalizmdir. Finans-Kapitalizmin tâ kendisidir. Zaten mali 
sermayenin, sanayi sermayesinin, ticaret sermayesinin ve büyük toprak sa-
hiplerinin en büyüklerinin bankalar kubbesi altında Finans-Kapital şeklinde 
birleşmesidir. Yani hem Lenin’de, hem Hikmet Kıvılcımlı’da bu vardır.

Yani Erinç Yeldan, Lenin yanılmıştır, der gibi bir değerlendirmede bulunu-
yor. Kendisi de sözde Lenin’in yapamadığı şeyi yapıyor.

Bir; şimdiki Emperyalizm ilişkisini Finans-Kapital, Uluslararası Fi-
nans-Kapital egemenliği olarak açıklıyor. İşte bunu sanki kendisinin teziymiş 
gibi ortaya koyuyor.

Bu tamamen en hafif bir söyleyişle alçaklıktır. Yani burada birincisi Le-
nin’e pislik atmak var. İkinci olarak da; kendisinin doğru söylediğini iddia 
ederek, gene Lenin’in değerlendirmesini esas alan bir değerlendirmede bulu-
nuyor. Şimdi en namusluca görüneni bile böyle bir değerlendirmede bulunu-
yor.

Değerli arkadaşlar, gerçekten biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi, şim-
di bu Erinç Yeldan’ın örneğini niye verdim?

Çünkü Erinç Yeldan, belli ki teori işini kavramıyor. Öyle teorik anlam-
da bir okumuşluğu yok, kavraması yok. O yüzden de Lenin’i anlaması zaten 
mümkün değil. Hikmet Kıvılcımlı’nın söylediği gibi; ak sakallı, ak saçlı pro-
fesörler Kapital’i anlayamazlar.

Niye anlayamazlar?
Çünkü onlar önyargılı okurlar. Ama sıradan bir işçi, sınıf mücadelesi içeri-

sinde olan bir işçi anlar. Kapital’i de anlar, Marks’ın da, Lenin’in de ne dedi-
ğini de anlar. Ki nitekim de anlıyor.

Bugünkü konferansımızı sunan yoldaşımız, ağabeyimiz, arkadaşımız Sa-
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yın Nurullah Ankut, kendisini Bilimsel Sosyalizme, teorik anlamda sıradan 
bir bağlılık olarak değil, etiyle, kemiğiyle, bedeniyle, her şeyiyle vermiş, İşçi 
Sınıfının teorisine ve pratiğine kendisini adamış olan birisidir.

Bundan dolayı da konferans ayrı bir önem taşıyor. Yani konferansı sunan 
ağabeyimiz, yoldaşımız, Marksizm-Leninizm ışığında, İşçi Sınıfının bilimi 
ışığında Kadın Sorunu’nun her yanını aydınlatacaktır. Çünkü ben kendim de 
tanık olurum, Hoca’mızı bir şeye yoğunlaştığında bir başka şeyle ilgilenmez. 
Kendisini vermiştir o konuya. Her şeyiyle vermiştir ona. Bedenini vermiştir, 
etiyle, kemiğiyle yoğunlaşmıştır. Ondan dolayı da bu meseleyi kavraması ve 
bize sunması da o şekilde etkili olacaktır, diye düşünüyorum.

Ben bundan dolayı da, dediğim gibi ete kemiğe bürünmüş teorik bir çalış-
ma sonunda Kadın Konferansı’nı bize hazırlayan, sunacak olan, hep beraber 
dinleyeceğiz, izleyeceğiz, yoldaşımız, ağabeyimiz Nurullah Ankut’a da hu-
zurlarınızda şimdiden teşekkür ediyorum.

(Alkışlar…)
Teori işine, yani emperyalizmin böylesine yalanlarla, dolanlarla kitleleri 

manipüle ettiği bir süreçte, teoriye önem vermemiz gerekiyor. Bilinçlenmemiz 
gerekiyor hep beraber. Olayı tam anlamıyla kavramak için de bedenimizi, her 
şeyimizi vermemiz gerekiyor mücadeleye. Yoksa genel olarak emperyalizmin 
haksızlıklarına herkes karşı çıkıyor ona baktığımızda. Yani sıradan insanlar da 
bu yapılan haksızlıklara, yahu iyi oluyor falan demiyor. Gerçek devrimciler, 
gerçek İşçi Sınıfı mücadelesi verenler bu mücadelenin de, kavganın da teorik 
önemini kavrayanlar ve hakkını verenlerdir. Verenler olmalıyız hep beraber. 
Ben, bu konferansın, bu çerçevede amacına ulaşacağına inanıyorum.

Bir kez daha tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.

(Alkışlar…)
Ayça Alpel Okur Yoldaş: Ali Başkan’a, biz de çok teşekkür ediyoruz.
Kendisi de şu anda Bandırma’da devam eden bir İşçi Sınıfı Okulundan, bir 

Direnişten geliyor. Bizim için bu da çok değerli. Teşekkür ediyoruz ona.

Değerli konuklar,
Ben programı hatırlatmak istiyorum başlamadan önce. Şimdi konferan-

sımızın ilk oturumu başlayacak. Sonra, saat 16.00’da bir aramız olacak. Bu 
arada lütfen dağılmayalım. Çünkü çayımız ve yemeğimiz hazır dışarıda, arka-
daşlarımız bize hazırladılar, onları sunacaklar. Bu aramız yarım saat sürecek. 
16.30’da lütfen, sizi tekrar bu koltuklarda, bu salonda görmek istiyoruz.

İkincisi de dinleyicilerimizin ve konuşmacımızın dikkatinin dağılmaması 
için cep telefonlarımızı kapatırsak, eğer olabilirse, mümkün değilse titreşime 
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alabilirsek, belki o da ses düzeneğine zarar verebilir, bu nedenle cep telefon-
larımızın seslerini kısarsak, kapatırsak çok memnun oluruz. Hepimiz için en 
güzeli, en sağlıklısı bu olacak.

Evet, bu açıklamaları yaptıktan sonra ben (Ali Başkan da az önce söz etti) 
1967’den beri İşçi Sınıfı mücadelesinden, devrimci mücadeleden, teorik ve 
pratik mücadeleden bir an olsun ayrılmaksızın bizlere önderlik eden, yolu-
muzu açan, Amcamıza (biz öyle görüyoruz) sözü bırakacağım. Ama şimdiden 
inanıyorum ki, o büyük bilgi birikimiyle bizleri (Konferansımız belki uzun 
sürecek ama) aydınlatacaktır. Bilinçlerimiz aydınlandığı için dayanılmaz ha-
fiflikle buradan çıkacağız. Bundan emin olun.

Ben bu sunumun, bu konferansın gerçekten bizlerin yaşamında dönüm 
noktası olacağına inanıyorum. Hepimizin, herkesin yaşamında... Daha fazla 
şey söylemek istemiyorum.

Bizlere her seferinde Nurullah Amca’mız, “sevgi ve saygıdeğer” diye hi-
tap eder. Kendi adıma ben de her seferinde bu sevgiye, bu saygıya, bu hitaba 
layık olabilmek için çalışıyorum. Ben söyleyecek fazla söz bulamıyorum ger-
çekten, dilim de dolanıyor. Çok şanslıyız. Gerçekten çok güzel, bilinçlerimi-
zin aydınlandığı bir konferans olacak. Nurullah Ankut, Nurullah Amca sizi 
Lütfen kürsüye davet ediyorum…



Ayrım I

Burjuva aydınlarının görevi
sosyal olayları, gerçeklikleri aydınlatmak değil

karartmaktır
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Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Biraz önce arkadaşlarım benim için övücü sözler söylediler. Utandım, 

mahcubum şu anda. Bana kalırsa sahici devrimci deseler yeterdi.

(Alkışlar…)

Sahici sözcüğünü de, sıfatını da eklememin nedeni, biliyorsunuz, Para-
babaları her değerimizi ayaklar altına alarak kirletmeye, bozmaya özel çaba 
gösteriyor. Dünyanın başhaydudu, kanlı zalim ABD Emperyalizmi; satılmış, 
her türlü insancıl değerinden uzaklaşmış halk düşmanlarını birer birer, arka 
arkaya dünyanın değişik ülkelerinde iktidarlara getiriyor; bunlara da devrim 
diyor, biliyorsunuz. Hâlbuki bunlar, en aşağılık karşıdevrimlerdir. O bakım-
dan, sahici sıfatını kullansalar yeterdi, diyorum.

Mantığımız ve Metodumuz
Diyalektik ve Tarihsel Maddeciliktir

Saygıdeğer arkadaşlarım,
Halkımız der ki; “her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır”. Aslında bu söz-

cük bile bizim halkımızın karakteristik bir özelliğini ortaya koyuverir. Aslında 
her şey gerçekleri bize anlatır, ışık tutar. Ama onların bir dış yüzü, kabuğu var-
dır, bir de özü vardır. İşte o kabuktan geçip, o kabuğu açıp özü görebilmektir 
önemli olan.

Halkımız ne diyor?
İş yapma, problem çözme, sorunları halletme metodu-yöntemi olarak; “her 

yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” tabirini, deyimini kullanıyor. Bu deyim, bizim 
7-8 yüzyıl önce Göçebe Çoban Toplumdan çıkıp geldiğimizi gösteriyor. Çün-
kü Çoban Toplumun en temel gıdası biliyorsunuz et ve süt ürünleridir.

Konumuza girelim. Bir meseleyi çözmek için ona doğru yaklaşmak gere-
kir. Yani öncelikle mantık ve metodumuzu ortaya koyalım:

Bizim mantığımız ve metodumuz Diyalektik Maddeciliktir. Genç arka-
daşlarımdan rica edeyim, görüntüyü-şemayı perdeye yansıtsınlar.
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Mantık ve metodumuz Diyalektik Maddeciliktir:
Yeryüzünde diyalektiğin ilk sözünü eden, o eşsiz, dâhiyane düşünce biçi-

mini ortaya koyan, bildiğimiz gibi, yine Anadolulu, Efesli Herakleitos’tur. 
İsa’dan önce IV’üncü Yüzyılda Efes’te yaşamıştır. Herakleitos; “Panta Rei” 
diyor. “Her şey akıyor, değişiyor.” 

Değişimler dümdüz bir hat izlemez. Doğada olsun, toplumda olsun düz 
bir hat yoktur. Her değişim, zıtların çarpışmasıyla ve ortaya yeni bir sentezin 
çıkmasıyla olur.

Bunu yazalım:
Her değişim, zıtların çarpışmasıyla ve ortaya yeni bir sentezin çıkma-

sıyla olur.
Bu da ne demektir?
Her şey zıddıyla bir arada olduğu için bu zıtlıklar süreç içinde zorunlu 

olarak birbirleriyle çarpışır ve yeni bir sentez oluşturur.
Bunu da yazın.

Olaylar ve varlıklar
bütünüyle değerlendirilerek kavranmalıdır

İnsan bile (biraz sonra inceleyeceğiz) kadın-erkek birlikte olursa; dilimiz-
deki tüm kavramlar zıddıyla birlikte olursa bir anlam ifade eder. Zıddından 
kopardığınız anda anlamsızlaşır. Hayat olmayınca ölümün, ölüm olmayınca 
hayatın anlamı kalmaz mesela. Hastalık-sağlık, iyi-kötü, güzel-çirkin, ge-
ce-gündüz, yaz-kış, ilkbahar-sonbahar, boş-dolu kısacası her şey zıddıyla bir 
anlam taşır. Daha doğrusu zıddıyla birlikte var olan şeyler gerçekte vardırlar. 
Her var olan şey mutlaka zıddıyla bir arada bulunur. Ve zaten hareketi ve dö-
nüşümü, gelişimi sağlayan da bu zıtların mücadelesidir.

Olayı ve varlığı bütünüyle, her yönüyle kavramak gerekir. 
Evet yazalım:
Olayı ve varlığı tümüyle, bütünüyle kavramak gerekir.
Aslında böyle kavradığımızı sanıyoruz ama böyle kavramıyoruz. 
Şu anda birlikte olduğumuz bir arkadaşla bir belgesel kanalında Pizza 

Kulesi’nin doğrultulmasıyla ilgili bir çalışmayı anlatan bir program izledik. 
Bir ekip kurulmuş: Pizza Kulesi’ni Kurtarma Komisyonu. Hepsi de eğitimli 
insanlardan oluşuyor. Mühendis, mimar, buna benzer teknik adamlar… Önce 
kulenin merkezden uzaklaşan tarafına tonlarca kurşun ağırlıklar astılar. Ku-
le’yi kurtarmak için de, bağış olarak, on milyon dolar toplamışlar. Böylesi bir 
uğraşı veriyorlar. Bir iki sene sonra bakıyorlar ki kulenin eğilme hızı daha da 
artmış. Sonra merkezden kaçan tarafından Kule’yi çelik halatlarla ve iş maki-
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neleriyle bağlayıp yukarıdan asıldılar. Yine olumsuz tepki verdi Kule. Böyle 
yıllarca uğraştılar. Hepsi de teknik adam bunların. Sonradan bir sanat tarihçi-
si... Gülersiniz arkadaşlar... Şimdi bunların hepsi teknik adam...

Kule böyle eğilirse nesine de bakmak gerekir?
Zeminine değil mi?
Zeminine…
Bir zemin sorunu var. Yoksa Kule’nin kendisinin gönyesi düzgün. Kalem 

gibi. Dimdik. Bütünüyle yatık.
Bir sanat tarihçisi, tünel kazma makineleri getirip Kule’nin altından ince 

toprağı yavaş yavaş oydu ve oradan toprağı boşalttı. Ve tabiî çok da dikkatli 
yapmak gerekir. Yoksa Kule’ye zarar verilebilir. Ve bu çalışma sonuç verdi. 
Çünkü Kule’nin altındaki zeminin belli ki bir tarafı daha yumuşak ve orası 
ağırlığa karşı daha hassas, daha zayıf olduğu için çöküyor. Kule de o yüzden o 
tarafa yatıyor. Daha sert tarafını altından boşaltmak gerekir azar azar. Kuleyi 
bir parça düzelttiler. Yani eğiminin devam etmesini durdurdukları gibi, düzelt-
tiler de kısmen. Ama bu arada da, toplanan on milyon dolar bitti. O yüzden 
çalışmalar şu anda durdu, dediler.

Yani tıpkı bunun gibi genellikle hayatta olaylar eksik görülür. Tam kavra-
namaz, bütünüyle kavranamaz. O zaman da çözülemez.

Yine bir örnek. Ben üst katları severim. Hep üst katlarda otururum. Çünkü 
nasıl olsa yarın alt kata gireceğiz. Ne güneş var, ne hava… O yüzden, hiç 
değilse şimdi güneş görelim, bakınca gökyüzünü görelim diye, hep üst katlar-
daydım. Bir de, hani bizim için, her an parmaklıklı pencereye girivermek de 
var kapıda. O yüzden, hiç değilse özgür olduğumuz sürece, güneşe ve gökyü-
züne yakın olalım, derim.

Kaloriferin suyu azalıverdi. Bizim kata çıkmıyor. Hem tesisatı yapan hem 
de başka mühendisler geldiler. İki defa baktılar, hiçbir şey yok; sağlam dedi-
ler. Sonra telefonla bir mühendis arkadaşı aradık. O dedi ki, kazanın içinde 
çatlaklar olur, oradan su sızar; kalorifer kazanı yandığı için de su buharlaşır ve 
kaçak oradan olur. Kapıcıya oraya baktırdık, gerçekten de kaçak oradanmış. 
Petek çatlamış. Yani tesisatı yapan mühendis bakıyor; orayı göremiyor.

Kıssadan hisse:
Demek ki anlamak ve çözümlemek, çözüm üretebilmek için olayı tümüyle 

görmek gerekir. 
Evet, yazalım lütfen:
Olaylar birbirleriyle, sebep-sonuç ilişkileriyle bağlıdırlar. Ve bir zin-

cirin halkaları gibi birbirlerinden çıkagelirler. Doğada olsun, toplumda 
olsun hiçbir şey tek başına, bağımsız değildir. Birbirlerinden çıkagelirler.
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Sadece yüzeydeki olaylara bakarsak, onun daha gerilerde bağlı olduğu 
olaylara kadar gitmezsek yüzeydeki olayı anlayamayız. Mesela hastalandık 
mı hekime gideriz. Eğer hekim gerçek bir hekimse bize ne sorar?

Geçmişimizi, anamızı babamızı, yakın akrabalarımızı yani soygeçmişimi-
zi sorgular. Bizim rahatsızlığımızın, şikâyetlerimizin ne olduğunu, ne zaman, 
nasıl başladığını, bu türden şikâyetlerimizin, benzer hastalığın geçmişimizde 
olup olmadığını, görülüp görülmediğini yani özgeçmişizi anlamak ister, eğer 
gerçek hekimse... Geçmişi sormazsa, anlayamaz.

O bakımdan, olayların ilk köklerine kadar gidip incelemeye oradan 
başlamalıyız.

Bir bitkiyi yüzeyden yoluverirsek kökü kalır. Diyelim ki bir zararlı, ekine 
zarar veren bir bitki, tekrar biter. Yani ilk köklerine gitmeliyiz.

Hiçbir şey olaylardan, gerçeklerden daha önemli değildir.
Her türlü önyargıdan uzak olmamız gerekir. Hiçbirimizin zihni boş de-

ğil. Her an, biz belki farkına varmadan, birtakım şeylerle doluyor. Özellikle 
Parababaları düzeninde farkına varmadan pek çok şeyi öğreniyoruz. Beyni-
mize giriyor, belleğimize yazılıyor. Bunlar önyargılar oluşturur. Ve bizim eği-
limlerimiz, geçmişteki yetişme tarzımız, geleneklerimiz düşünce sistemimiz 
üzerine etki yapar, baskı yapar ve farkına varmadan bizim olayı görmemizi 
engeller.

Yazalım:
Önyargılar, bizi kör veya şaşı ederler. Eğer kurtulamazsak, kör ya da 

şaşı kalırız, kavrayamayız olayları. 
Evet arkadaşlar, metodumuz bu. 

Yedi sanatın da ilham kaynağı kadındır
Altmışların sonunda Ankara’ya sık sık gelir giderdik. Öğrenciydik o za-

manlar. Bu okullara da sık sık girer çıkardık devrimci arkadaşlarımızla birlik-
te. Ama daha sonra gelip gidemez olduk. Ankara’da bir okula, bir üniversiteye 
1971’den bu yana ilk kez adım atmış oluyorum. 

Bu Konferansı düzenleme kararı alınca arkadaşlar, uygun bir yer aradılar. 
Ben de bu tür konularla ilgilenirim. Hani söylediğim gibi; bir şey, çok şey an-
latır aslında. Çok basit küçük şeyler bile önemli şeyler anlatır. Birkaç sosyal 
demokrat sendikanın salonunu istediler, vermediler. Bizim yoğun faaliyetleri-
miz, kongrelerimiz oluyor, o bakımdan veremeyiz, dediler.

Devlet Tiyatrolarına başvurdu arkadaşlarımız, başvurmuşlar daha doğrusu. 
Demişler ki; biz sendikaya filan vermeyiz, sonra yalnızca, sanat faaliyetlerine 
veririz.
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Bunu iletince arkadaşlar ben; “Bir yazılı başvuruda bulunun.”, dedim. 
Acaba bunu yazılı şekilde de gerekçe olarak bize verebilecekler mi, bildirebi-
lecekler mi, diye. Dediler ki, yoğun çalışmalarımız var, o yüzden veremiyo-
ruz. Yazılı halde dile getiremediler…

Vermeyiz dedikleri sendika da, arkadaşlarımız da söyledi, Nakliyat-İş Sen-
dikası. 12 Eylül’den sonra, ben izliyorum, on bin işçi örgütlemiş bir sendika. 
Türkiye’de ikinci bir sendika yok, 12 Eylül’den sonra bu sayıda işçi örgütle-
yebilen başka bir sendika yok. Bir özelliğini daha söylemek istiyorum. Tü-
zükleri; “Başkan ve Yöneticileri işkolundaki işçilerin ortalama ücretini 
alırlar.”, der. En yüksek ücretini değil, arkadaşlar. Ortalama ücreti… Başkan 
Arkadaşımız burada herhalde.

Kaç para alıyorsun Başkan Arkadaş?
Ali Rıza Başkan: Altı yüz altmış milyon.
Nurullah Ankut: Altı yüz atmış milyon. Başka ön ödeme, yan ödeme, 

tahsisat, yemek parası, yol parası diye bir şey yok. Hepsi bu, arkadaşlar… 
Türkiye’de, ayda kasasına on milyarlar girip de Başkanı bu parayı alan başka 
bir sendika yok!

(Alkışlar…)
Avukat arkadaşları da aynı şekilde. Bir avukat arkadaş burada mesela.
Tacettin Bey kaç lira alıyorsun?
Tacettin Yoldaş: Altı yüz.
Nurullah Ankut: Altı yüz milyon. Bu ücretle görev yapan başka bir sen-

dikanın avukatı yok.
Yani bunlar çok önemli şeyler. Öyle sendikalar var ki Türkiye’de, başkan-

ları milyarlar alır. Üç, beş, on milyar maaş alır. Ama buna karşılık onlar işçi de 
örgütlemez. İşçi hakkı aramaz. Bildiğimiz gibi bunlara sarı sendikacı denir 
siyasi literatürde.

Gerçek devrimci sendika Nakliyat-İş’tir.
Bu prensibi de kim koyuyor?
Marks.
Diyor ki; “Sosyalist iktidarda, tüm devlet yöneticileri, ortalama işçi üc-

retine denk ücret almalıdırlar.”
Düşünebiliyor musunuz insancıl prensibi?
En yüksek ücret değil, ortalama işçi ücreti.
Dünyada böyle yaşayan bir devlet başkanı var mı, arkadaşlar?
Salondan: Var sesleri.
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Nurullah Ankut: Var: Fidel.

(Alkışlar…)
Ve işte on, yirmi milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip koca koca 

ülkeler (biri daha devrildi geçen gün), iskambilden şatolar gibi ardı ardına 
devrilirken, on bir milyonluk bir ada ülkesi, dünyanın başhaydudunun doksan 
mil yanı başında, kırk beş yıldan beri, onurun ve insanlığın bayrağını dalga-
landırıyor. Ve Fidel, ayda yirmi beş dolar maaş alıyor. Yirmi beş dolar… İki 
yüz elli değil. Yirmi beş! Bu para yeter bana, diyor.

İşte o yüzden onun halkı, onu kardeşi gibi, babası gibi seviyor. Ve dünya-
nın en süper haydudu onun kılına dokunamıyor.

Bunlar çok önemli şeyler. Ama anlamak, görmek lazım. Küba niye yıkıl-
mıyor dersek, işte sırrı burada. O adam kendini halkından üstün tutmuyor ki… 
Halkının hizmetinde… Ama öbürleri çürümüş. Devrimci iktidarlar değil onlar.

Bir de Kadın Sorunu’nun sanat faaliyeti sayılmaması ne demek?..
Hem de sanatla uğraşan bir kurumun yöneticileri söylüyor bunu.
Dedik ya, her şeyin bir biçimi, bir de özü var. Biçim olarak, gramer olarak 

bakarsak Kadın Sorunu, yedi sanatın içine girmez, değil mi?..
Ama o yedi sanatın da, birincil derecede ilham kaynağı ne, konusu ne?
Kadın!
Sen bunu görmezsen yaptığın sanat, kabuktan sanat olur.
Bir örnek vereyim: Bazı halk türkülerimiz, halkımızın bin yıllar boyu ya-

şanmışlıklarından, deneyimlerinden süzülüp geldikleri için, çok özlü anlamlar 
ifade ederler. Ama anlamak, özünü anlamak lazım. Mesela bir dörtlük:

Bahçelerde saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur.

Burada yâre gül denmiş oluyor mu, arkadaşlar?
Gramer açısından bakarsak, denmemiş oluyor, değil mi?
Her cümlenin bir kabuğu vardır. Kabuk gramerdir.
Gramerin görevi ne?
Anlamı taşımak, iletmektir. Anlamı taşıma aracıdır, gramer. Asıl amaç özü, 

o anlamı kavramakta. Kabuk açısından denmemiş olur ama öz açısından, bin-
lerce kez gül denmiş olur, değil mi? Yâre gül demenin bundan daha güzel bir 
biçimini hatırlayanınız var mı?

Şimdi kadın da tabiî, sadece ana değil, kardeş değil. Aynı zamanda yârdir 
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de. Hepsi birdendir…
O bakımdan yani olayların, nesnelerin özünü kavrayabilmek için, bunlara 

bakmamız, dikkat etmemiz gerekir.
Türkiye’de sosyal bilimler alanında baktığımız zaman, gerçekten bir çölle 

karşılaşıyoruz. Tam bir çöl… Yakın Tarihimiz bilinmiyor. Uzak geçmişimiz, 
Osmanlı bilinmiyor. Daha uzak geçmiş, insanlığın daha eski kökleri bilinmi-
yor. O zaman Kadın Sorunu da bilinmiyor. Bizim en sık karşılaştığımız, her 
gün karşılaştığımız, pek çok yakıcı problem de bilinmiyor.

Geçen gün okumuştum. Geçen aylarda diyelim, mesela feminist bir kadın 
yazarımız, Ayşe Düzkan diyor ki: “Erkeklerden hayır gelmez.”

Bu yaklaşımla, Feminizmle Kadın Sorununu anlayabilir miyiz?
Anlayamayız.
Burada sorular sormamız gerekir.
Erkeklerden hayır niye gelmez? Neden gelmez? Bunun sebebi ne?
Sorularla meselenin tâ ilk köklerine kadar gitmezsek hiçbir şey anlaya-

mayız. Günümüzde ne yazık ki, Parababalarının tekelinde her şey. Bir de az 
buçuk bilinir, tahmin edilir gerçekler de ters yüz edilmeye çalışılıyor. Mesela 
özellikle genç arkadaşların, öğrenci arkadaşların diyeyim, yakından tanıdık-
ları Can Dündar, bir program yaptı TRT’ye “Gölgedekiler” adıyla. Daha 
sonra o programı kitaplaştırdı da. Bileniniz, okuyanınız, izleyeniniz vardır.

Ve sık sık da üniversiteleri dolaşıyor. Eskiden Sezen Cumhur yapardı, 
Can Dündar da öyle yapıyor: Sesini titreterek, romantik isyankâr görünümün-
de konuşmalar yapıyor ve gençlerimizi kandırıyor. Ama ben, bu metodumuz 
açısından, bir kitabına değineceğim, göstereceğim kandırmacalarına örnek 
vermek açısından...

Birinci Milli Kurtuluş’ta, Kurtuluş Savaşı’nda, biliyorsunuz ki, bize en bü-
yük desteği veren Sovyetler Birliği olmuştur. Ekim Devrimi’ni yeni yapmış, 
Lenin’in önderliğindeki Sovyetler Birliği bizi ilk tanıyan ülkedir.

O zamanın yazarlarından Falih Rıfkı der ki; “1917 Ekim Devrimi oldu-
ğunda, Çar orduları Sivas’taydı.”

Sivas’a gelip dayanmışlar.
Ve Ekim Devrimi olur olmaz Lenin, Kremlin’deki Çar’ın çekmecelerini 

açıyor. Orada Çarlık Rusyası’yla diğer emperyalist haydutların -ki bugün bizi 
aralarına (AB’ye) itelemek için içeriden, dışarıdan, Avrupa’dan, Amerika’dan 
saldırıyorlar, üzerimize yükleniyorlar- İngiliz’in, Fransız’ın, İtalyan’ın Os-
manlı’yı ve bugünkü Türkiye’yi paylaşma planlarını, anlaşmalarını buluyor o 
çekmecede ve bütün dünyaya ilan ediyor, açıklıyor, sonra da tümünü geçersiz 
sayıp fırlatıp atıyor.
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O plana göre İstanbul, Çarlık Rusyası’nın payına düşüyor. Biliyorsunuz, 
Şark Meselesiydi o zamanlar Osmanlı’yı parçalayarak yutmanın adı emper-
yalistlerin lügatinde.

Ve Ekim Devrimi’nin zaferiyle birlikte, Lenin’in ve Bolşevik yoldaşlarının 
emriyle tek kurşun atılmadan Kızıl Ordu bugünkü Sovyet sınırına çekiliyor. 
Sadece Menşeviklerin elinde olan Kars, Ardahan, Batum gibi iller kalıyor. 
Çarlık devrildikten sonra da Rusya’da dört yıl süren bir iç savaş oldu. 1921’e 
kadar sürdü bu iç savaş. Sonradan bizim ordu yürüyünce bu illere, yine bir 
çarpışma olmadan, çünkü arkadan Kızıl Ordu tamamen kuşatmış durumdadır 
Menşevik ordularını, Menşevikler de çekiliyor ve bugünkü sınırlarımız belir-
leniyor.

Düşünün, ya Ekim Devrimi olmasaydı?..
Dört yıl, Birinci Dünya Savaşı kadar uzun süren bir Kurtuluş Savaşı vere-

rek kurtardık o canavarların elinden bugünkü topraklarımızı. Ekim Devrimi 
olmasa muhakkak ki, çok daha kanlı, çok daha uzun sürecekti savaşımız.

Durum böyleyken, bu (Can Dündar) diyor ki bu kitapta:
“Sovyetler, Türkiye’de hegemonya kurmak istiyorlardı, o yüzden yardım 

ediyorlardı. Kerhen yardım ediyorlardı. Türkiye’deki duruma bakıyorlardı. 
Eğer Türkiye’de bir devrimci, komünist ihtilal olur ise, olacak gibiyse yardım 
edeceklerdi, yoksa etmeyeceklerdi.”

Peki, ne yapmış ona karşı Mustafa Kemal?
“Kurnazca” diyor, aynen kullandığı terim bu, bir yol buluyor. Kendisi 

numaradan, sahte komünist partisi kuruyor, Sovyetler de buna kanıyor. Bu 
kanmadan dolayı Lenin önderliğindeki devrimci iktidar, bize yardım ediyor. 
Böyle anlatıyor. İzleyenler hatırlar. Vaktimiz olsa… Ama okuyun, arkadaşlar. 
Görürsünüz, benim bu uyarımdan sonra…

“Savaşın en zorlu dönemi de bu sayede aşıldı.”, diyor.
Mustafa Kemal’in yaptığı bu planla aşılmış oluyor, Can Dündar Efendiye 

göre.
Hâlbuki o zamanlar Meclisin üçte biri devrimci. Bolşeviğiz, diyor millet-

vekillerinin üçte biri Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Türkiye’de Şuralar 
kurulmuş yani Sovyetler, halk iktidarları… Onlar hızla yayılıyor. Mustafa Ke-
mal, onların denetimini kendi eline almak için, böyle bir yola başvuruyor. 
Yoksa Sovyetler’den hiçbir şikâyeti yok.

Bunun en açık kanıtı, Türkiye’ye atanan ilk büyükelçi, o zaman Ankara’ya 
atanan, Sovyetler’in Büyükelçisi Aralov’un söyledikleridir. O yazıyor hatıra-
larında. Türkiye’ye gelmeden önce Lenin bir görüşme yapıyor kendisiyle. O 
görüşmeyi anlatıyor.
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Öğrenci arkadaşlarımız daha iyi bilir, hocalar Lenin’i, gaddar, sert, duygu-
suz diye anlatırlar. Hep öyle anlattılar bize de.

Öğrenciyken, o zamanlar sanıyorum Türkiye’nin en demokratik felsefe bö-
lümüydü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ama orada 
bile ben o kadar çabalamama rağmen bir Marks Semineri yaptırtamadım ho-
calarıma. İki ders yılı yahut iki yarıyıl, idealist Fransız sezgici filozofu Henri 
Bergson’un seminerini yaptılar. Geçen ay kaybettik, geçen ay öldü saygıdeğer 
hocam Nermi Uygur’a dedim ki; “Hocam bir kere yaptık bunu. İkinci sefer 
yapmanın ne anlamı var? Bir Marks Semineri yapalım… Dünyanın yarısı bu 
adama karşı, yarısı da bu adamı tutuyor. Neymiş bunu herkes öğrensin.” “Ben 
istersem yaparız”, dedi. Yapmadı. Ben de son sınıfta hiç okula gitmedim. Bir 
tek saat gittim dördüncü sene, bunlar ne yapıyorlar diye… Burada bulunan 
bir arkadaşımızın da tanık olduğu gibi, derslere devam eden devrimci iki ar-
kadaşımızla sekiz gün çalıştık; sınıfı geçtik dördüncü senede. Yani üniversite-
lerimiz ne yazık ki bu durumda. Ama işin aslını öğrensek, gerçekler hiç bize 
anlatıldığı gibi, öğretildiği gibi değil.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda
Sovyetler’in, Lenin’in Türkiye’ye bakışı

Lenin’in Aralov’a söylediklerini arkadaşlar lütfen bir dinleyin, bakın Le-
nin’in Türkiye’ye karşı tutumu neymiş:

“Bir gece, Çiçerin beni Dışişleri Halk Komiserliği’ne çağırdı. Onu ça-
lışır bir halde buldum. Masanın üzerinde bir yığın evrak ve kitap vardı.

“Vladimir İlyiç sizi görmek ve Türkiye işleri üzerine sizinle konuşmak 
istiyor” dedi Georgiy Vasilyeviç Çiçerin. “Artık siz işleri, yazışmaları, ant-
laşmaları, Türkiye tarihini öğrenmiş bulunuyorsunuz. 13 Ekim’de Türki-
ye’nin Güney Kafkasya Cumhuriyetleriyle imzalamış olduğu antlaşmayı, 
mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu antlaşmayı Sergey Konstantinoviç Pas-
tuhov’da bulabilirsiniz. Yarın Viladimir İlyiç’e gideceğiz. Hazır olunuz.”

“Vladimir İlyiç’le bu yeni buluşmayı heyecanla bekliyordum. Nihayet 
bu saat gelip çattı.

“Lenin’in çalışma odasında hiçbir şey değişmemişti. Hatta iç savaş yıl-
larında cephedeki durumu Vladimir İlyiç’e anlattığım harita bile aynıydı. 
Yazı masasının üstü tam bir düzen içindeydi... Kitaplar, gerektiği an alı-
nabilecek bir yerde ve durumda bulunuyordu… Büyük çiçek buketi yine 
aynı yerdeydi...

“Vladimir İlyiç yerinden kalktı, masanın arkasından çıktı, Çiçerin’le 
dostça selamlaştı, hal hatır sordu. Sorgu dolu gözlerle bana baktı, elimi 
sıktı, cesaretlendirici sıcak bir bakışla ve sempati okunan bir gülümse-
yişle; “Demek böyle, azizim,” dedi, “savaşı bitirdiniz, diplomat oldunuz, 
âlâ! Kılıcı saban haline getirdiniz! İyi ve gerekli bir iş. Lütfen oturunuz. 
17’nci Ordu’yu hatırlıyorum. Ordunuz fena dövüşmedi. (İç savaş yıllarını 
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kastediyor. Biliyorsunuz, Amerika ve İngiltere de dahil olmak üzere onlara da 
tüm emperyalistler saldırmışlardı Sosyalist İktidarı yıkmak için. Ekim Devri-
mi’nden sonra. 1921’e kadar savaştılar. Ama mağlup oldu emperyalistler. – N. 
Ankut) Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışacağını-
zı umuyorum. Türkler, ulusal kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun için 
Merkez Komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak sizi oraya gönde-
riyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da soyu-
yorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldırdılar. Sabır 
bardağı taştı; gerek Doğu Halkları gerek biz emperyalist kurtlara karşı 
savaşıyoruz. Sovyetler Rusya emperyalistlerin işini bitirdi. Onları bozgu-
na uğrattı ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük. Keskin tır-
naklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.”

“Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu:
“Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir,” diyordu Lenin, “ama 

görülüyor ki, iyi bir örgütçü, yetenekli bir komutan, burjuva-ulusal dev-
rimini yürütüyor. İlerici bir insan, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist 
devrimimizin önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu dav-
ranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin 
gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpürece-
ğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona yardım etmek, 
yani Türk Halkına yardım etmek gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur. (Utan-
dığından, buraya kadar aktarıyor C. Dündar da. Ama arkasından, demagojik 
ifadelerle, vaktimiz yok şu anda anlatmaya, zamanımızı almayalım, kesiyor 
burada, mektubu. Ama kesilen yerden sonra bakın, dikkat edin ne diyor Lenin: 
- N. Ankut) Türk Hükümetine, Türk Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük 
taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız... (Bundan sonrasını atıyor… 
Görüyor musunuz yaptığını?.. Ve devam ediyor Lenin: - N. Ankut) İngiltere 
onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzeri-
mize de sürü ile memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze 
bu günlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara’ya gidecektir. Herhalde 
onunla Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.

“Gerçi kendimiz de yoksul isek de (Dikkat edin, arkadaşlar. - N. Ankut) 
Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. 
Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan bir yardımdır. Böy-
lece, Türk Halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacaktır. İngiliz İşçileri ve 
öteki ülkelerin işçileri bize yakınlık gösterdikleri, grev yaptıkları, bizimle 
savaşan Polonya’ya gönderilmekte olan silahları gemilere yüklemedikleri 
zaman, bu bizim için büyük bir yardımdı. Bu bize mücadelemizde büyük 
bir güç katmıştır. Bundan işçilerimiz büyük bir moral güç kazanmışlar-
dır.”

“Lenin sözlerine devam ederek; “Çarlık Rusya’sı, yüz yıllar boyunca 
Türkiye ile savaşmıştır,” dedi, “bu elbette halkın belleğinde derin izler 
bırakmıştır, bu halkın içinde Rusya’nın, Türkiye’nin amansız düşmanı 
olduğuna ilişkin propaganda yapılmıştır. Bütün bunlar, Türk köylüsünde, 
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küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda ve idareci çevre-
lerde Ruslara karşı dostça olmayan duygular ve güvensizlik uyandırmış-
tır. Bilirsiniz ki, güvensizlik yavaş geçer. Bunun için de sabırlı, dikkatli, 
ihtiyatlı bir çalışma gerekmektedir. Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya 
arasındaki ayrımı, sözle değil işle göstermek ve anlatmak gerekmektedir. 
Bu bizim ödevimizdir. Siz de bir elçi olarak, Sovyet Rusya’nın, Türki-
ye’nin işlerine karışmamak politikasının, halklarımız arasında samimi 
bir dostluğun savunucusu olmak zorundasınız. Türkiye, bir köylü, bir 
küçükburjuva ülkesidir. Sanayisi çok azdır. Olanı da Avrupalı kapitalist-
lerin elindedir. İşçisi çok azdır. Bunu dikkate almak gerekmektedir. Bir 
kez daha tekrar ediyorum, dikkatli ve sabırlı olunuz! Hükümet temsilci-
leriyle, halkla konuşmalarınızda her zaman nazik ve güleryüzlü olunuz! 
Allah sizi kibirden korusun!”

“Lenin, bu sözleri söyleyince gülümsedi, Allah’ın bu işle elbette hiçbir 
ilgisi olmadığını ekledi ve sözlerine şöyle devam etti; “En önemlisi hal-
ka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı, istilacı politikalarına 
karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaşa-
mına karışmama durumumuzu, açıklayınız! İşte sizin ödeviniz!.. Ne gibi 
yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim; en kuvvetli bir olasılıkla silah 
yardımında bulunacağız. Gerekirse başka şeyler de veririz.

“Dil öğreniniz. Basit insanlarla, toplumda tanınan insanlarla sık görü-
şünüz, Çarlık rejiminin elçileri gibi kendinizi, çitlerle, kale duvarlarıyla 
emekçi halktan ayırmayınız! Çarlık elçileri, büyük vezirleri, memurla-
rı rüşvetle satın alıyorlardı. Bu, bizim işimiz değildir. Biz halkla dostluk 
kurmalıyız.”

“Lenin bir aralık; “Ailenizle mi gidiyorsunuz?” diye sordu. “Bu çok 
iyi. Çocuklarınıza Türkçe öğretiniz, sizin de öğrenmeniz gerek... Bu çok 
önemlidir.”

“Lenin veda sırasında elimi sıktı, bana iyi yolculuklar diledi.
“Bu, Lenin’le son karşılaşmamdı. Bir daha onu görmek kısmet olma-

dı.”1

İşte o zamanki Lenin ülkesinin, Türkiye’ye tavrı budur.
Şimdi bunu tersyüz eden adama siz ne dersiniz?..
Ne diyelim?..
Acırım ben…
Ve devam ediyor…
İşte böylesine, sizleri, Türkiye’nin en eğitimli insanlarını kandırıyor. Bunu 

yapmasa Aydın Doğan milyarları vermez!.. TRT kapılarını açmaz!.. Belgesel-
lerini göstermez!..

1 Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, İş Bankası Ya-
yınları, s. 26-29.
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Dönekler için namus; bol para ve iyi hayat sağlayan makamdır, unvandır, 
etikettir, köşedir! Başka hiçbir anlamı yoktur onlar için namusun.

Körfez Savaşı’na karşı çıkar, değil mi, köşe yazılarında?
Ama hemen ardından Polonya’ya gider, eski Sosyalist İktidara söver, aynı 

Sovyetler’e olduğu gibi, yeni Polonya karşıdevrimci iktidarını över. Öyle ya-
zıları çıkar…

Polonya, dikkat edin arkadaşlar, İtalya’dan sonra Irak’ta en çok asker bu-
lunduran Avrupa ülkesidir. Benim hatırladığım kadarıyla. Öyle değil mi?..

İspanya vardı çekti askerlerini.
İngiltere’yi ayrı tutalım. Kara Avrupası’nı kastediyorum.
Peki Sosyalist İktidar olsaydı Körfez’e asker gelir miydi?
Gelmezdi. Tabiî… Hatta Körfez Savaşı çıkmazdı, eğer Sosyalist İktidarlar 

olsaydı.
Bakın iki yıl içinde bir milyon masum insan katledildi hemen yanı başı-

mızda… Kadınlar, analar, çocuklar…
Her insanı başka başka şeyler etkiler; en çok etkilendiği şeyler farklı olur. 

Beni en çok etkileyen (Irak Savaşı’nda da karşılaştım aynı görüntüyle ekran-
larda) bir ananın, çocuğunun cesedine ya da tabutuna sarılmış, hıçkırıklara bo-
ğulmuş halidir. Hiç tahammül edemem… Yaşlar boşanıverir gözlerimden…

İlk tanık olduğumda, Hergele Meydanı denen, aşağı yukarı bu salon ge-
nişliğinde bir meydanı var İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesinin, fakültelerin 
arasını birleştiren, orada Hüseyin Aslantaş’ın cenazesini uğurlamak üzere 
tören yapıyorduk. Faşistler tarafından katledilmişti. Anası, kara halk kadını, 
kapandı cenazeye: “Ben O’nu hasır dokuyarak büyütmüştüm.” dedi. Ye-
timmiş… Gencecik, sizlerin yaşlarında insandım. Tutamadım kendimi, kaç-
tım salondan arkaya.

Canlı olarak tanık olduğum o trajedinin aynı fotoğrafını-görüntüsünü Art-
vin Şavşat Töb-Der’de otururken Cumhuriyet Gazetesi’nde gördüm. Yine 
gözlerim doldu.

O zamanlar, beş yıl kadar bir öğretmenliğimiz oldu. Konya’daki faşist Mil-
li Eğitim Müdürü: “Onu, Sovyet Rusya’ya en yakın noktaya göndereceğim.” 
demiş. “Eğer elimden gelse Moskova’ya göndereceğim, ama yapamıyorum.” 
demiş. Oraya sürdürdüydü beni…

Ne güzel ki, bu sayede oranın güzel, temiz, tertemiz insanları ile tanıştık.
Sonra düşündüm neden beni en çok etkiliyor bu sahne?
Hatırladım ki Anam da aynı şekilde beş çocuğunu kaybetti, hepsi de önle-

nebilir hastalıklardan: Zatürree, difteri gibi önlenebilir çocuk hastalıklarından. 



37

İkisinin cesedini kucağından aldıklarında (ben de beş-altı yaşındaydım ona 
tanık olmuştum) bırakmamak için nasıl uğraşıyordu… Demek ki belleğime, 
çocuk belleğime o denli kazınmış ki, ne zaman öyle bir görüntüyle karşılaş-
sam kendimi tutamıyorum.

Anaların yürekleri göğüs kafeslerinde değil çocuklarındadır bu anlamda. 
Kaç çocukları varsa, o kadar parçaya bölünmüştür. Her bir parçası bir çocu-
ğuyla birliktedir. Onu kaybetti mi, bir parçasını da kaybeder. Ve ömrü boyun-
ca eksik kalır hep.

Eşim anlattı: Bir komşumuz genç oğlunu kaybetti bir kazada, kaybetmiş 
daha doğrusu. Ben tanımıyorum, eşimle konuşmuşlar. Aradan iki yıl mı, üç 
yıl mı geçmiş eşini hiç yatağa almamış o süre içinde. Oğlum daha bir kere bile 
yaşamadan gitti, senin de hakkın yok, demiş. Doğru, yanlış… Ama bir ana 
tutumu. Analar budur işte…

Lenin de bu işte. İnsan değil mi bu, arkadaşlar? Hangi yönden bakarsak 
bakalım…

Ama dediğim gibi, meseleyi her yönüyle ele almazsak, bize anlatılanlara 
kanarsak, anlayamayız. İşte biz böyle yani olayları tüm yönleriyle incelediği-
miz için, bunları anlıyoruz.

Ve Lenin’le birlikte bence, insanlığın yetiştirdiği en büyük yedi dahidir 
bunlar. (Konuşmacı arka duvarda fotoğrafları asılı olan İbn-i Haldun, Şeyh 
Bedreddin, Morgan, Darwin, Marks-Engels ve Hikmet Kıvılcımlı’yı kas-
tediyor. y.n.)

Bu dâhiler, hayvanlık konağından başlayarak, bugüne kadar insanlığın 
geçmişini, yaşadıklarını, başından geçenleri bir sinema filmi gibi gün ışığı-
na çıkarmışlar, önümüze koymuşlardır. Ve yaşadığımız tüm dertlerden nasıl 
kurtuluruz, onun yolunu da göstermişlerdir. Ama anlaşılmıyorlar ki… Kadın 
Sorunu’nu da bunlar anlatmış. Biraz sonra gireceğiz.

Mesela Kadın Sorunu deyince aklımıza ne gelir. Ne gelmeli?
Bir Kadın Sorunu var mı?
Herhalde hiç kimse, Ortaçağcı düşünceye sahip olanların dışında, yok, di-

yemez, değil mi?
Bir Kadın Sorunu var.
İyi de neden var?
Bu soruyu sormamız gerekir, değil mi?
Neden var?
Buna en ilkin akla gelebilecek yanıt: Bu Sorun, erkekler kadınları ezdiği 

için var.
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O zaman aklımıza hangi soru gelir? Ne sormalıyız?
İyi de, niye eziyor erkekler?
Buna ne cevap verilebilir?
Kaba gücü daha fazla olduğu için. Mesela akla geliveren bir sürü cevaptan 

biri olabilir bu.
Öyle mi acaba?
Hayır, değil!
Biraz sonra göreceğiz, bırakalım insanı, hayvanlar âleminde bile, belgese-

lini izleyeceğiz, erkek dişinin iki misli beden ağırlığına ve çok daha fazla güce 
sahip olmasına rağmen, kadının emrinde. Dişinin emrinde, kadın demeyelim, 
dişinin emrinde. Belgeselde izleyeceğiz.

E, o zaman, niye eziyor?
Başka bir soru, değil mi?
Niye kadın erkeği ezmiyor da, erkek kadını eziyor?
Ya da bu hep böyle var mıydı?
Kadının ezilmesi, “ikinci kalite” cinsiyet yaklaşımıyla ezilmesi, insanlığın 

geçmişinde ve tüm ortaya çıktığı günlerde de var mıydı?
Bu soruyu da sormamız gerekmez mi, arkadaşlar?
Varsa niye vardı?
Yoksa, o zaman yoktu da sonra niye oldu? Niye böyle bir sorun çıktı or-

taya?
İşte, bu soruları sormazsak, meseleyi hiç kavrayamayız. Biraz önce adını 

söylediğim kadın yazarımızın dediği gibi; “Erkeklerden hayır gelmez.”, der-
sek o noktada kalırız. Sorun da çözülmez.

Çözülür mü?
Hayır… Asla… İnsanlık o noktada kaldığı sürece sorun çözülmez.
Çünkü her sorunu, ilk köklerine kadar gidip incelersek anlayabiliriz,
Metodumuz neydi arkadaşlar?
Ortaya neden çıktı? Çıkış sebebi ne? Nasıl çıktı?
Onu bulursak ancak ve o günden, o andan itibaren ele alıp, bugüne ka-

dar geçirdiği tüm çelişkili evreler içinde, gelişim sürecini izlersek görebiliriz, 
kavrayabiliriz. Bunu yapmazsak kavrayamayız.

İşte bu insanlar (konuşmacı arkadaki duvarda fotoğrafları asılı devrimci 
önderleri kastediyor) bütün ömürlerini, başka hiçbir şeyle uğraşmadan, çalışa-
rak insanlığın hizmetine sunmuşlar ve bize dağlar gibi hazineler; bilim, teori 
hazineleri bırakmışlar. Ama her gün üzerlerine toz atılıyor, toprak atılıyor, ça-
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mur atılıyor ve bize yanlış anlatılıyorlar.
Bu köşemizi tanıdınız.
Bu köşemizdeki kişi: Morgan. Amerikalı. Amerikalı insanbilimci. 19’uncu 

Yüzyılda yaşamış. Hayatının otuz yılını Amerikan Kızılderilileri, yerlileri ara-
sında geçirmiş. Burada göstereceğim, “İlkel Toplum” diye, “Eski Toplum” 
diye kitabı var. Ve orada, insanlığın ilk köklerini bulmuş.

Darwin, biliyorsunuz, bizim nereden çıkıp geldiğimizi gösteriyor. “Evrim 
Teorisi”nin kurucusu.

Ve İbn-i Haldun…
Namuslu bilim çevrelerinde, Ortaçağ’ın Marks’ı, diye tanımlanır. 1332 do-

ğumu, yanlış hatırlamıyorsam. Kuzey Afrika’da doğuyor. Aslen Yemenli. En-
dülüs’e göçüyor ailesi, geri geliyor. Ve şaşarsınız, burada kitapları var: “Mu-
kaddime”. Bir kitabı daha var ama temel kitabı budur. İnsanın bir Primattan, 
maymundan türeyip geldiğini, o yüzyılda koyuyor. Laikliği savunuyor o yüz-
yılda. Ve o güne kadar insan toplumlarının başından geçenleri, hiç kimsenin 
yapamadığı aydınlıkta, doğrulukta koyuyor. Ve Tarihi ilk kez, bir bilim haline 
getiriyor. Kazanın, kaderin cirit attığı bir masallar ülkesi olmaktan çıkarıyor 
Tarihi, bilim haline getiriyor. Turan Dursun’un çok güzel Türkçesinden oku-
yabilirsiniz.

Ve İbn-Haldun’un öğrencisi var. O da bizden, arkadaşlar: Şeyh Bedreddin.
O’nun teorisini ideolojileştirerek, pratiğe geçirerek, Dünyanın İlk Sosyal 

Devrimini yapmaya kalkıyor. 1359 doğumlu O da. Ve yeniliyor tabiî, o zama-
nın sosyal şartları, bir sosyal devrim yapmasına, başarıya ulaştırmasına izin 
vermiyor. 1418’de, Serez’de, asılarak öldürülüyor.

Mustafa Kemal’in gözüyle
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

Ve Mustafa Kemal, ne diyor bakın Sovyetler hakkında, tekrar bir dönüş 
yaparsak, bitirelim:

“(…) Görüşebilmek için “Komünist olunuz” veyahut “olmaya mec-
bursunuz” diye kimse bize bir şey söylemediği gibi, “sizinle dost olabilmek 
için komünist olmaya karar verdik” dememişizdir. Böyle bir esas mevcut 
değildir.”2

Devam ediyor yine Mustafa Kemal:

“Tam ve hakiki bağımsızlığımızı, açık ve samimi, en önce teslim ede-

2 Söylev ve Demeçler, 3 Ocak 1921, cilt: 1, s. 138.
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rek, bize barış elini uzatan Rus Şuralar Cumhuriyeti ile kardeşçe bağları-
mızın sağlamlaştırılması, dış siyasetimizin esasıdır.”3

İşte Mustafa Kemal’in dedikleri. Can Dündar’ın dediklerinin tam karşıtı 
gördüğümüz gibi.

Ve yine, İsmet İnönü’nün, üç ciltlik “Anıları” yayımlandı. 1969’da kale-
me alıyor. Vaktimiz olsa da okusam ama zamanımız gider. Okuyun öneririm. 
Sovyetler’le Ekim Devrimi hakkında söyledikleri var hatta Stalin’le görüş-
meleri var, Sovyetler’i ziyareti ve bu konularda değerlendirmeleri var. Hep 
övücü sözler. Bir tek satır olumsuz ya da nötr bir değerlendirme bulamazsınız.

Kurtuluş Savaşı’nın en büyük iki komutanı... Okumak isterdim ama zama-
nımız yetmez ve konumuza gelemeyiz.

Demek ki, bizi bazıları böyle kandırıyor.

Sosyal Bilimler alanında çölde yaşıyoruz: 
En büyük Tarihçilerimizin “cehaleti”

Dedik ya, yakın Tarihimiz bilinmiyor. Osmanlı da bilinmiyor.
İşte sık sık karşınıza çıkan İlber Ortaylı…
Osmanlı Tarihi konusunda da duayen kendine göre... Beğenmez kolay ko-

lay insanları. Hatta burada yazar: “18 yaşındaki gence Tarih okutmak cina-
yettir. Anlamaz çünkü.”, der.

Ne zaman okutulmalıymış?
Bir üniversite bitirecekmiş insan, ondan sonra Tarihi anlayabilirmiş. Böy-

lesine de yüksekten uçar.
Ama Osmanlı deyince aklınıza ilk gelmesi gereken soru ne?
Biz oradan çıkıp geldik değil mi?
Bugünkü Türkiye’yi anlayabilmemiz için Osmanlı’yı anlamamız lazım. 

Dedik ya, ilk köklere gitmeliyiz diye.
Osmanlı deyince neyi sormamız gerekir, ilk aklımıza ne gelmeli?
Dört yüz kişi at üstünde gelmişler, üç kıtayı kaplayan koca bir imparator-

luk kurmuşlar.
Bunu nasıl yaptılar değil mi? Bu akla gelmez mi? Bu sorunun yanıtını bul-

mazsak Osmanlı’yı anlayabilir miyiz?
En temel soru bu.

3 Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Dönem 3. Yasama Yılı Açış Konuşmaları, 1 Mart 
1922, Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. 1, C. 18, Sa. 2
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Bir de neden çöktü, neden yıkıldı böyle bir imparatorluk? Bir zamanlar her 
yaptığı savaşı kazanan, sürekli genişleyen, dünyanın en saygın imparatorluğu 
neden çöktü, parçalandı?

Bu iki temel sorunun yanıtını bulmazsak Osmanlı’yı asla kavrayamayız.
İşte kimseleri beğenmeyen Tarihçimiz bakın bu soruya ne cevap veriyor.
Sosyal Bilimler alanında nasıl bir çölde yaşadığımızı anlatmak için bunla-

rı örnekliyorum size. Yoksa bazı genç arkadaşlarımızın aklına şöyle bir soru 
gelebilir:

“Yahu biz Kadın Sorunu’nu dinlemeye geldik, ne ilgimiz var bunlarla?”
Her şey birbiriyle bağlantılı... Kadın Sorunu konusunda da bir çöldeyiz. 

Sorulması gereken soruların hiçbirine, biraz önce sordum ben, yanıt vereni 
var mı?

O soruları yanıtlamadığımız sürece de (nasıl Osmanlı hakkındaki sözünü 
ettiğimiz iki soruyu yanıtlamadan Osmanlı’yı anlayamazsak) Kadın Soru-
nu’nu anlayamayız.

Soruyor burada Tarihçimize, bakın röportaj bunlar hep, konuşmalar, temel 
soruyu soruyor röportajcı:

“600 sene Osmanlı’yı ayakta tutan dinamik nedir? Bunun temelini 
hangi değer oluşturmuştur? Osmanlı’nın temel değeri nedir?”

Aydın gençlersiniz arkadaşlar, dikkat edin verdiği yanıta, dikkatle izleyin:

“Osmanlı’da tabiî İslam var, İslam’ın etrafında Türklük var. Fakat 
Türk desen, mesela Müslüman olan başka bir unsur, bir Boşnak, bir Ar-
navut var. Hıristiyan olan başka bir unsur var. Bundan daha çok Yunan 
anlaşılıyor. Slav Ortodoks, ikinci derecede kalıyor. Böyle sorunlar var. Ta-
biî bunun yanında sistem dışı gruplar var. Orada milletler arasında bir 
eşitlik yok. Burada bir uyuşma var toplumuyla.

“Burada asimilasyon falan yok. Böyle bir amaç da yok. Burada bir 
uyuşma var ve bu uyuşmanın içinde, gidiyor. Bunların ilişkileri az. Zaten 
belki bu yüzden bir çatışma çıkmıyor. Yani, kimse kimseyle evlenmiyor. 
Hepimiz bir mozaiğiz diye, Yahudi kızıyla ile Ermeni delikanlısı, Rum de-
likanlısı ile Müslüman kızı evleniyor değil. Hıristiyanların arasında bile 
birbirine karışma çok sonra meydana çıkmış bir şeydir.

“Tabiî semtleri ayrı, gidip gelmişlikleri yok. Aralarında hiç evlilik yok. 
Böyle olunca, yani bir hiç karışma olmayınca hadise çıkmamıştır. Ne za-
man ki bir karışma başlar, bundan çok büyük kültürel gelişmeler çıkar, 
ama aynı zamanda çatışma, didişme de başlar.”4

Şimdi bir şey anladık mı, arkadaşlar? Anlayanınız var mı daha doğrusu?..

4 İlber Ortaylı, Tarihin Sınırlarına Yolculuk s. 41-42.
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İşte kitabı... Kocaman resmini 
de koymuş... Her gün televizyonlar-
da…

Ne diyor yani burada şimdi?
Kimse kimseyle evlenmemiş, ka-

rışmamış. Karışınca didişme çıkmış.

(Gülüşmeler…)
Yahu buna deliler güler be! Ger-

çekten güler buna.
Yahu Hititler bile, bundan üç bin 

yıl önce yaşamışlar. Üçüncü Hattu-
şili, iki kızını, Kadeş Savaşı sonra-
sında, Mısır Firavunu İkinci Ram-
ses’in sarayına veriyor. Evlendiriyor 
onları. İki kızını birden... Bir yakın-
laşma olsun, bundan sonra aramızda 
sürtüşme olmasın diye. Biliyorsunuz 
o zamana dek tarihin gördüğü en bü-
yük meydan savaşıdır Kadeş Savaşı. 
Ve tarihte yapılan en kapsamlı ilk yazılı savaş sonu anlaşmasıdır Kadeş An-
laşması. İsa’dan Önce 1269’da yapılıyor. Yani Hattuşili bile böyle davranıyor 
yahu…

E, bu ne diyor?
Yani bundan üç bin yıl önce yaşayan Hitit İmparatoru Üçüncü Hattuşili 

kadar Tarih bilmiyor bu adam yahu...
Biliyor mu?..
Yine, mesela şöyle diyor:

“Mesela solcular hâkim sınıflardan bahseder. Hangi hâkim sınıf? Hâ-
kim sınıfın sürekliliği olur.”

Türkiye’de hâkim sınıflar yokmuş… Buyurun…
Yahu Türkiye’de bugün değil, tâ ilk Asur Kervanlarının, Milattan Önce-İ-

sa’dan Önce iki binlerde Türkiye’ye ayak bastıkları andan itibaren bir Hitit 
kenti olan Kaniş’e (Kanesh’e) Kayseri Civarı’nda-Kültepe’ye gelmesiyle sos-
yal sınıf ilişkileri başlıyor. O zamandan beri sosyal sınıf var Anadolu’da yahu. 
Sosyal sınıflar olunca bunun bir hakim sınıfı, bir de mazlum-ezilen sınıfı olur. 
Yani toplum, çıkarları ve durumları birbirine zıt iki sosyal sınıfa ayrışmış olur.

Daha Kuvayimilliye’nin ilk adımında, ilk Büyük Millet Meclisinin ilk 
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günlerinde, dedik ya, Meclisteki milletvekillerinin üçte biri komünist. Hepsi 
kalpaklarına kırmızı şerit takıyorlar. Emperyalistler bizim canımızı almaya 
çalışıyor; biz de komünist olalım, diyorlar. İşte bunun (Can Dündar’ın) çarpı-
tarak anlattığı gibi, Mustafa Kemal, manevrayla o devrimci hareketi bastırı-
yor. Tokat Milletvekili Dr. Nazım’ın önderliğindeki üç komünist milletvekili 
(diğerleri Karahisâr-ı Sahib yani Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü ve Bursa 
Milletvekili Şeyh Servet’tir) vatana ihanet suçundan İstiklal Mahkemesi’ne 
veriliyor. Ve harcanıyor bu milletvekilleri. Tefeci-Bezirgânlar harcıyor. Bu-
rada belgeleri de var. Bezirgânlar, hacıağalar, nasıl şikâyetçi oluyorlar, yakı-
nıyorlar o zamanki Meclisin yapısından. Bunlar bertaraf edilmeli, diyorlar. 
Bunlar sermaye düşmanı, diyorlar. Yani daha yirmilerde, insanları vatana iha-
netten yargılayıp milletvekilliğinden atan sosyal sınıf var Türkiye’de. Osman-
lı’yı parçalayan da aynı Tefeci-Bezirgân sosyal sınıftır. Ama bunu göremiyor 
Tarihçi.

Yine bir örnek daha verip geçeyim İlber Ortaylı’nın cehaletine ilişkin. 
İlber Ortaylı çok gözümüzün önünde de ondan anlatmak istiyorum gençleri 
bulmuşken. Yani inanmayın, yutmayın, ne olduğunu görün demek istiyorum. 
Bakın aynı soruyu, başka bir röportajcı soruyor:

 “Beylikten İmparatorluğa Bir Sürecin Ülküsü: Osmanlı nasıl bir or-
tamda beylikten imparatorluğa vücut buldu?”

Cevaba bakın arkadaşlar: 

“Bir beyliğin kuruluşu Historyografik bir problemdir”

Ne havalı, ama aynı oranda da kof bir cümle değil mi?

“Kaçınılmaz olarak bir spekülasyon konusudur. Kaynakların azlığı 
ölçüsünde boşluğu tarihçinin imajı ve düşüncesi doldurur. Hele bu konu 
Osmanlı Tarihi ise boşluk daha fazladır. Orada garip bir problematik var 
tarih yazıcılığı açısından.”5

Historyografik, problematik… Yani böyle araya kavramlar sokuşturdun mu, 
konuşman biraz anlaşılmaz da olsa, havalı olur. Anlamayan der ki, yahu herhal-
de ben anlamıyorum, adam büyük laflar ediyor. Değil mi?.. O havayı vermek 
istiyor. Bu fotoğraf da aynı, o havayı vermek istiyor. Yani dedik ya her şey 
birbirine bağlı. O konuşmayı yapmayan, bu fotoğrafı bastırmaz kitabının kapa-
ğına, koydurmaz. İnsan ancak öldükten sonra ardında kalanlar ona değer verirse 
böyle bir şeyi yapmalı. Ama böyle yaparsa sağlığında, biraz psikoloji okuduk 
fakültede, o yönden de sorunlar var demektir, takıntılar var demektir. İnsan bir 
şeye taktı mı, hep onunla ilgilenir biliyorsunuz. Bir zaafı var mı, hep kafası 
oradadır. Ve tüm davranışlarını yönlendirir o. O zaaf noktası, takıntılı nokta.

5 İlber Ortaylı, agy. s. 102-103.
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Evet…

“Bu eksikliğe dayanılarak kırk sene spekülasyon yapılıyor. Mesela 
adam diyor ki: “Bütün Vakay-ı Nameler efsanedir. Ninemin bile aklına 
gelecek bir şey. Çünkü hakikaten elimizdeki kroniklerin, anonim olsun, 
kişisel olsun, kuruluş devrinden yüz, yüz elli sene sonra kaleme alındığı 
belli bir şey. (Ona istinaden bunların hepsi uydurmadır diyor. En kolaycı yo-
rum. – N. Ankut) Arada meseleyi ciddi olarak tetkik eden tek adam bizim 
Halil İnalcık Hoca. Hoca bu yaşına rağmen, sağlığı da müsait olmaması-
na rağmen oralara gidiyor, araştırmalar yapıyor, gözlemlerde bulunuyor. 
Bunların yapılması lazım. Hakikaten o köy orada var mı yok mu? Mesela 
birtakım çağdaş kaynaklar araştırılmamış. Mutlaka, Cenova’da, Vene-
dik’te olabilir bir şeyler. Bunlar bilinmiyor. O bakımdan soruya net bir 
cevap veremiyorum. Çünkü o devri inşa etmek son derece zordur.”6

20’nci Yüzyılda Burjuva Tarihçilerinin çözemediği 
Medeniyetlerin kuruluş ve yıkılış süreçlerini

İbn-i Haldun 14’üncü Yüzyılda çözümler
Evet, arkadaşlar, büyük Tarihçi meseleyi aydınlattı!..
Sen, böyle bakarsan Osmanlı’ya, senin Tarihin masalcılıktan öte geçmez.
Diyor ki, Halil İnalcık Hoca araştırıyor.
Bir de ondan bir paragraf okuyuvereyim.
Bu Hoca’mızın da burada belki öğrencileri vardır. Genç arkadaşlarım da-

vetiye de vermiş, kendisine. Gelmesini isterdik. Bakınız kocaman kitabı var. 
Ve rastlantısal mı desek, aynı kapak. Ama Hoca’mız 89 yaşında. Çalışıyor bu 
yaşına rağmen. Saygı duymak lazım. Saygı duyuyorum emeğine ve çalışma-
sına. Ama o ayrı bir şey, bildiğimizi, gördüğümüzü söylemek, ayrı bir şey.

Hoca’mız dürüst ama, metot yok…
Bakın: 

“Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi.”

Canalıcı sorunu görmüş.
İlber Ortaylı bu soruyu da görmüyor. Hoca’mız görmüş. Soruyu sormak 

çok önemli. Soruyu doğru soramazsanız, problemin çözülme şansı yok. Soru 
sormak bile çok önemli bir şey. Ve insana özgü bir şey. Canalıcı soruyu akıllı 
insanlar sorar. Bilgili insanlar sorar. Çünkü doğru soruyu ortaya koyabilmek, 
soruna yaklaşmak demektir. Probleme, meseleye, canalıcı noktadan bakmak 
demektir.

Yanıtına bakalım, arkadaşlar:

6 İlber Ortaylı, agy, s. 103.
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“Osmanlı Devleti’nin 700. Yıldönümünde tarihçinin önündeki soruları 
şöyle özetleyebiliriz. 1300’lerde Bizans Selçuklu sınırında (Bilecik’te değil 
mi, arkadaşlar? - N. Ankut) ortaya çıkmış olan bir Türkmen Beyliği, nasıl 
olup da bir dünya imparatorluğu haline gelmiştir?”

Evet, soru çok güzel.

“Bu İmparatorluğu 600 yıl ayakta tutan yapısal ve tarihsel faktörler 
nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu’nu ne dereceye kadar bir Türk İmpa-
ratorluğu sayabiliriz?”

Bu soru boş bence. Adam (Osmanlı) kendisine Türküm diyor. O geleneği, 
o kültürü, o dili, o tarihi benimsiyor. Ama Batılı Tarihçilerin bazıları Rum 
diyor, biliyorsunuz. Rumlarla kaynaştılar, Türkler böyle bir imparatorluk ku-
ramaz filan… Onları, öyle diyenleri ciddiye almamak lazım…

“Bu İmparatorluğun bugün Türkiye ve Dünya Tarihindeki kalıcı et-
kileri nelerdir?”

Güzel bir soru.
Şimdi kendi sorusuna yanıtı:

“Tarih İlmi bütün bu soruları yanıtlamaktan uzaktır. Ama son yarım 
yüzyılda, özellikle Osmanlı arşivlerindeki çalışmalar sayesinde, birçok 
meseleleri daha iyi anlayabiliyoruz.”

Evet, daha fazla okumayayım. Zamanımız gidiyor, bazı arkadaşlarımız 
belki haklı olarak tedirgin oluyorlar. Çünkü konumuz başka, daha biz giriş 
yapmadık.

Hocamız ki benim doğduğum yılda, 1945’te ödüller filan alıyor tarih ça-
lışmalarından dolayı. İnanın arkadaşlar, konuya ilgi duyanlar, bakın şurada 
yerlerini de ayırdım, ama okursak zamanımız gider. Çok merak eden arkadaş 
olursa, Konferanstan sonra gösterebilirim. İbn-i Haldun 14’üncü Yüzyıl-
da bu soruların yanıtlarını vermiş. Bunu bilseler, görecekler. Ama bilmiyor, 
okumuyor; okuduysa da anlayamıyor ve gerisine düşüyor. Ve böylece hep 
söylediğim gibi, en büyük kötülüğü kendisine ediyor, emeğine ediyor. Sen o 
soruları yanıtlayamadıktan sonra, neye yarar gerisi… Tamam, önemsiz demi-
yorum, önemli ama mesele kavranılmış, anlaşılmış olmaz ki! Pizza Kulesi’ni 
Kurtarma Komitesi’nin yaptığından daha önemli işler yapamazsın.

İbn- i Haldun’u bilse, bilir. Çünkü O anlatır olayları; Medeniyetlerin kuru-
luş ve yıkılış sebeplerini:

Yabanıllar yani Barbarlar yani göçebe, çoban insanlar, medeni insanları 
neden yener?

O çağda görmüş ve cevaplamış İbni Haldun.
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İlber Ortaylı da görüyor ama anlamıyor. İlk kaynaklar 150 sene sonra orta-
ya çıkıyor, diyor. İlk tarihçiler, kuruluştan 150 sene sonra Osmanlı’yı yazma-
ya başlıyorlar, diyor. O yüzden adam olmaz, diyor.

Yahu adam çoban, göçebe… Yazıyla, çiziyle, kitapla, kalemle işi yok ki... 
Elde kılıç, at üstünde dövüşecek, saldıracak, ülkeler fethedecek o adam. Adam 
için mesele bu.

Zamanımız olursa konu edeceğim. Yine İskender, 30 yaşının altında Ma-
kedonya’dan vuruyor tâ Hindistan’a kadar koca koca imparatorlukları kum-
dan kaleler gibi deviriyor, Hindistan’dan geri dönüyor. Mısır’a kadar, Kuzey 
Afrika’ya kadar fetihler yapıyor. Daha 30 yaşında genç bir komutan...

Ve Gordiyon’un Düğümü meselesini hatırlayanınız var mı, arkadaşlar?
Frigya’nın başkenti Gordiyon. Oradan geçiyor giderken. Ve bir kördüğüm 

var orada. Kral Gardiyon’un arabasını tapınağa bağlayan ve kimse tarafından 
çözülemeyen büyülü bir kördüğümdür bu. O zamanın güya akıldaneleri her 
gelen geçen akıllıya sormuşlar, çözememiş. Komutan ya, İskender’e de soru-
yorlar, götürüyorlar çöz diye.

Ne yaptığını biliyorsunuz değil mi?
Bildiği ne İskender’in?
Onun için yenilmek diye bir şey yok! Kitabında yazmaz. Ya ölür, ya ye-

ner. Tek iki yön var, iki şık var, iki seçenek var: Ya yenecek, ya ölecek! Asla 
üçüncü bir şık yok. Kılıcı vuruyor, iki parçaya ayırıyor hiç düşünmeden. Ve 
ne dediğini de ben, çok iyi tahmin edebiliyorum: Savulun lan solucanlar, sizin 
düğümünüzden de diyerek vurdu kılıcını.

Çünkü o insanların, İskender’in gözünde solucandan daha fazla değeri 
yok. Onlar, düğümler vb. gibi akıl oyunlarıyla uğraşırlar.

İskender için nedir önemli olan?
Yenmek. Hep yenmek…
O özgüven var. O ruh var. O cesaret var.
Antika Tarihin tanıdığı bütün kahramanlar aynı. Alın Cengiz Han’ı. Alın 

Atilla’yı…
Aynı değil mi, arkadaşlar?
Hep aynı.
Sen bunu kavrayamıyorsun, kimseyi beğenmeyen Tarihçi geçiniyorsun...
Ama ne yazık, ne acıdır ki kandırıyorlar işte insanları. Parababaları da bunu 

istiyor zaten. İnsanlar öğrenmesin, göremesin, kavrayamasın, anlayamasın...
Yine Erhan Afyoncu diye bir tarihçimiz var. “Osmanlı İmparatorluğu” 

adıyla dört ciltlik kitabı var. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Popüler 
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Tarih mopüler tarih, vesaire tarih dergilerinin de yöneticisi, yazarı. Aynı soru-
yu soruyor. Bulduğu yanıt şudur:

Osmanlı’nın “Gaza istemesi. Gazayı sevmesi.”
İyi de aynı anda Selçuklu var.
O niye sevmiyor? Başka beylikler var değil mi?
Aynı anda onu oraya getirip, Bilecik’e getirip yerleştiren Anadolu Selçuklu 

Devleti var.
O niye gazacı değil?
O da Müslüman. O da Türk...
Okumayalım, zamanımız yok.

Parababalarına akıldanelik yapan
sermaye aydınları

Yine burada bir gazete ayırmışım anlatmak için. Yine Can Dündar’dan bir 
yazı. Karşılaşacaksınız, sorun bunları diye anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Ya-
zısının başlığı “Persona Non Grata”. Diplomaside “İstenmeyen Adam” de-
mektir. Okumuşunuzdur. Amerikan Elçisi Edelman için söylüyor bunu. Hani 
bizimkileri şamar oğlanı gibi azarlıyordu; Suriye’ye gitmeyin, devlet başkanı 
gitmesin Suriye’ye. Suriye’ye tavır koyun, diye.

Çünkü onların gözünde bizimkiler ne?
Şamar oğlanı. Öyle görüyorlar.
Can Dündar’ın yazısının başlığına baktım, dikkatimi çekti. Allah Allah bu 

ne yapıyor, iman mı tazeliyor yeniden filan diye. Okudum, tamam, Edelman 
sınır dışı edilmelidir. Ama sonuna baktım ki, diyemiyor bunu. Şu paragrafta:

“Türkiye halkı, yukarıdan bakıp “Şunu yap, bunu yapma” diye par-
mak sallayan ve her gün bir başka “nazik nokta”ya kazma vuran sömürge 
valisi kafalı Batılılar yüzünden 200 yıllık Batılılaşma hayalinden vazgeç-
me noktasına doğru ilerliyor.

“Eksikliği hissedilen muhalefet, hem de tuhaf bir koalisyon halinde 
“anti-Batı” ekseninde şekilleniyor.”7

Yani diyor ki kaba çalışıyorsun, kazmayla çalışıyorsun, aptalı uyandırı-
yorsun. Oysa usturuplu git. İnce gitmek lazım. Bak böyle yapınca, bu zavallı, 
uyutulmuş, kandırılmış halk da uyanıyor. Bu sizin için de zararlı. Sizlere hiz-
metle yükümlü, görevli olan Parababalarının, dolayısıyla bizim gibi ruhunu 
ve kalemini Parababalarına kiralamış sermaye aydınlarının da işini zorlaştırı-
yorsunuz. Anlamı bu.

7 Can Dündar, Persona non grata, Milliyet 17.03.2005.
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Geçenlerde polis, kadınlarımızı Beyazıt Meydanı’nda copladı gördüğünüz 
gibi. Bu saldırıya Milliyet Gazetesi karşı çıktı. Güya karşı çıkıyor. Ve başya-
zarının bakın başlığına:

“Burası Kuzey Kore değil

“Dünya, Başbakan Erdoğan’ın da belirttiği gibi 8 Mart Kadınlar 
Günü nedeniyle İstanbul’daki bir izinsiz gösteriye katılanlara karşı işle-
nen suçları Türk basınından öğrendi. Ama bunları biz yazmasak da zaten 
öğreneceklerdi. Çünkü Türkiye, Kuzey Kore gibi “kapalı” bir rejimle yö-
netilmiyor.”8

Bakın meselesi Kadın Meselesi değil.
Ne?
Sosyalist İktidara sövmek!
Yıllarca Amerika Kuzey Kore’ye nükleer silah üretmeyeceksin, programı-

nı durduracaksın, dedi?
Kuzey Kore Ne yaptı?
Ben ürettim, ben silaha sahibim, dedi.
Ulusal onur budur.
Şimdi hangi iktidar daha onurlu? Bizimkilere ne diyor?
İncirlik’i de aç. Ben istediğim gibi Ortadoğu Halklarını vurayım, bombala-

yayım, öldüreyim, yağmalayayım, talan edeyim, diyor. Ve bizimkiler de açma 
formülleri arıyorlarmış, bugünkü gazetelerde haberi var. Bu farkları görmek 
gerekir.

Yine Güneri Civaoğlu, aynı kadın meselesini yazıyor o gün.
Diyor ki, polisin eğitim kalitesi iyi değil, o yüzden bunlar oluyor. Yani 

meseleleri kadınları savunmak değil.
Madem girdik, Tarih konusunu bitirmeden, Kıvılcımlı’nın “Osmanlı Ta-

rihi” adlı eserinden bir iki cümleyle söz etmeden geçmeyelim.
Usta, kadınlarımızın gergef işlediği gibi, Osmanlı’yı tâ ilk köklerinden iti-

baren ele alıp, araştırıp inceliyor. Okuduğumuz zaman inanın olaylar bir sine-
ma filmi seyreder gibi gözümüzün önünden akar ve orada bütün problemlerin 
çözüldüğünü ve aydınlandığını netçe görürüz. Aklımıza gelebilecek her soru 
yanıtlanır. İki cildi daha var. Ve bu emekler, öyle rahat çalışma odalarında ya-
zılmadı; zindanda yazıldı. 22,5 yıl yatılan zindanlarda üretildi. Bir okusanız, 
hemen görürsünüz.

Yoksa bu insanlar (duvarda fotoğrafları asılı bilim insanları), karakaşları-
na, karagözlerine hayran olduğumuz için bizim tarafımızdan savunulmuyor. 
İnsanlığa yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı biz takdir ediyoruz onları.

8 Yakup M. Yılmaz, Burası Kuzey Kore değil, 11 Mart 2005.
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Kadın Sorununu çözmek için
insanlık tarihini bilmek gerekir

Şimdi arkadaşlar, konumuza gelelim.
Başlangıçta araştırma metodumuzu anlatırken ne demiştik? 
Bir meseleyi ele aldık mı o konuyla ilgili en eski köklere kadar gitmek 

gerekir.
Kadın Meselesi der demez ne gelir aklımıza?
İnsan gelir. Hepimiz insanız. Yarımız kadın, yarımız erkek.
Kadın olmasa, erkek olmaz. Hani hep dedik ya; her şey zıddıyla birlikte 

vardır. Zıddı olmayan hiçbir şey yoktur doğada ve toplumda.
Kadın Meselesi dedik mi hemen zıttı da aklımıza gelmeli. Yani ezen cin-

siyet olan Erkek Meselesine bakmamız gerekir. Yani meselenin iki tarafı var: 
Kadın ve Erkek. Bu sebeple her iki yönüyle birlikte, bütünüyle ele almak ge-
rekir meseleyi. İki cinsiyetten oluşan İnsan Meselesi olarak ele almalıyız ko-
nuyu. Erkek bugün niye eziyor kadını, ancak tarihsel ve toplumsal sebeplerini 
bilirsek kavrayabiliriz bunu.

Kısacası Kadın Sorunu’nu tam anlamıyla kavrayabilmek için her iki cin-
siyetin de sorununu gelmişiyle geçmişiyle, bugünüyle aydınlığa çıkarmamız 
gerekir.

E, o zaman, insanı bilmemiz gerekir.
İnsanı bilmek için de, insanlığın en eski köklerine gitmemiz gerekir. Çün-

kü ruhumuzun, kişiliğimizin, düşünce, duygu, algılama yapımızın zembereği, 
temeli o zaman kurulmuş. Ve bugüne kadar hep aynı zemberek bizi işletiyor, 
çalıştırıyor.

Şimdi oraya gidelim, yani ilk atalarımıza, primatlara, maymun atalarımıza 
gidelim, oradan başlayalım. İnsanlığın gelişimine ancak başlıklar halinde de-
ğinebileceğiz. Geçirdiğimiz süreci, başımızdan geçenleri, şöyle kuşbakışı da 
olsa, başlıklar biçiminde de olsa görelim. İnsanın başına neler gelmiş, kadının 
başına neler gelmiş… yani insanın başından geçenleri izleyeceğiz. Ama bi-
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zim ışıldağımız, kadının üzerinde duracak. Yani erkek biraz gölgede kalacak. 
Daha çok kadını aydınlatıp geleceğiz o süreçten bu yana.

Arkadaşlarımızdan rica edelim ilk filmimizi, belgeselimizi koysunlar.
Ondan önce, arkadaşlar birkaç dakikanızı isteyeyim: 
Birazdan sinevizyon olarak göstereceğimiz belgeseli TRT’de görünce he-

men takıldım. Çünkü insan türünün gelişiminin alt basamaklarını anlatıyor. 
Dedim şu belgeseli bir elde etsek, çok önemli çünkü. Yani ilk köklerimizin 
elemanlarını görüyoruz orada, şimdi hep beraber göreceğimiz gibi.

Arkadaşlarla TRT’ye başvurduk. Önce dediler ki;
“Dakikası 1,5 dolardan veririz.”
“İyi dedik, peki alalım.”
O anda görevlisi –yaz mevsimiydi- izindeymiş, yıllık izinde. Tatildeymiş.
“Gelince veririz.”, dediler.
Gelince başvurduk.
“Yok, vermeyiz.”, dediler.
“Niye?”
“Bize gerekli, yani bu bizim için önemli bir belgesel.”
Maymun Belgeseli’ni kim ne yapsın Türkiye’de?
“Parasını da verelim ne kadarsa, ne isterseniz.”
“Yok, vermeyiz.”, dediler.
Birkaç kanaldan girişimde bulunduk, hepsi olumsuz sonuçlandı:
“Veremiyoruz.”
Sonra internetten BBC’nin kanalına girdik. BBC’den istedik. Görevli ha-

nım;
“Shop’umuzda var.”, dedi. “İngilizce adını söyleyin, yardımcı olayım 

size.”
Bulduk İngilizce adını internetten, söyledik.
“Ama Shop’ta yok, Shop’un satış listesinde yok.”, dedi bu kez de.
“Yardımcı olun alalım, neyse parası verelim.”, dedik.
“Shop’umuzda yoksa veremeyiz. Yapacağım bir şey yok.”, dedi.
“E, dedik yahu, bunu biz insanlığa yararlı olsun diye istiyoruz. O amaçla 

kullanacağız. Bunu çeken adam da yıllarını vermiş bu çekimi yapmak için. 
Film 30 dakika kadar ama adam o filmi çekmek için yıllarını vermiş, onca 
emek harcamış. Emeği değerlensin, insanlar yararlansın bu emekten. Emek, 
insan için gerekli. İnsana yardımcı oluyorsa, insanın bugününü ve gelecek 
nesillerini iyileştirme yönünde olumlu bir katkı sunuyorsa, o emek değerlidir, 
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insancıldır. Onu sağlamıyorsa, bir anlamı yok emeğin. Bunu yapımcısına bir 
iletin. Lütfen bir görüşün, en azından yapımcısı yardımcı olur.”, dedik.

Yapımın bilimsel danışmanı biyolog,  Chadden Hunter diye bir Avustral-
ya kökenli bilim insanıymış. Ulaşır ulaşmaz, adam hemen;

“Arşivimde var, bir kopyasını çıkartıp sana göndereyim,  ver.”, demiş.
Hemen vermiş. BBC’deki görevli kadın da, saygıdeğer bir kadın, o da in-

sanî bir tavır koymuş. Posta ücreti de talep etmediler, hiçbir ücret de talep 
etmediler. Geldi, arkadaşlar.

Ama bunu duyan bir devrimci arkadaşımız; “Ben alırım, buradan da bulu-
rum.” dedi.

Biz o kadar uğraştık…
Alırım…
Nitekim gitti bir hafta sonra buldu getirdi. Yani Türkçesini de buldu ge-

tirdi. O arkadaşı da buradan takdir ediyorum, teşekkür ediyorum o arkadaşa. 
BBC’nin İngilizce orijinal kaseti de geldi. Türkçe seslendirmeli olduğu için 
TRT’ninkini izleyeceğiz.

Ama bu olayda iki davranış var bakınca. Biri insanın yüreğini nasıl bü-
yütüyor, öbürü nasıl üzüyor… Ama bunlar da işte iki ayrı anlayışı, iki ayrı 
kaliteyi gösterir. Dedik ya, aslında basit bir şey bile insanın kişiliğini, ruhunu 
ortaya koyuverir.

Evet, sözü uzatmayalım, arkadaşlar. Şimdi konumuza ışık tutacak Etyop-
ya Şebekleri adlı belgeseli izleyelim. Bu belgeselin ışığında konumuzu irde-
lemeye devam edelim.

(Belgesel Gösterimi)9

Arkadaşlar, Ayça Arkadaşımız, dörde beş dakika var, diyor. Ne yazık ki, 
her zaman başımıza gelen, benim başıma gelen geliyor. Biz de Cesur Yüreğin 
diğer bekâr erkek grubuyla mücadele ettiği gibi, zamanla mücadele ediyoruz. 
Zaman da işte böyle oluyor… Birkaç sözcükle değerlendirme yapayım, ondan 
sonra ara verelim artık. Biraz uzayacak ama ne yapalım... İlgi duyuyorsak… 
Elden geldiğince kısaltmaya çalışacağım. Ama meselenin de hiç değilse süre-
ci izleyerek, çok atlayarak da olsa, baştan sona ele alınması gerekiyor. 

İnternetten indirdiğimiz, yine bu Gelada Babunu dedikleri türle ilgili bir 
başka yazıda, biyoloğun değerlendirmesinde, çevirmiştik, diyor ki; “İki üç 
senede bir, liderlik el değiştirir.”

9 Bu belgeselin tamamını (https://goo.gl/CxsfTk) linkinden izleyebilirsiniz. Daha 
doğrusu, konunun tam anlaşılabilmesi için bu belgeseli ve daha sonra linkini  verece-
ğimiz belgeselleri izlemelisiniz.
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Mücadelenin amacı: Üreyim ve Üretim Savaşı
İnsanlar âleminde olsun, hayvanlar âleminde olsun iki ortak nokta bulunur. 

Tüm eylemlerimizin, mücadelemizin iki amacı vardır:

1- Üreyim savaşı,
2- Üretim savaşı.

Üretim savaşı, bugünkü neslin yaşamasını sağlamak; üreyim savaşı bun-
dan sonraki kuşakların en sağlıklı şekilde sürmesini sağlamak içindir.

Bu iki ana başlığa ayrılarak tüm mücadelelerimiz özetlenebilir.
Gördüğümüz gibi, lider erkeği kim değiştirdi?
Dişiler grubu.
Elimizdeki bu kitap; “Modern İnsanın Kökeni” adını taşıyor. TÜBİTAK 

Yayınlarından çıkmış. ODTÜ’lü bir hoca da önsöz yazmış bu kitaba, bu ko-
nuyla ilgili branştan bir hoca. Burada da izleyeceğimiz gibi, sağlıklı şekilde 
neslin devamı için en sağlıklı üyelerin çiftleşmesi gerekir. Sadece bu üyeler 
aracılığıyla soyun devam ettirilmesi gerekir. Sağlıksız üyelerin elimine edil-
mesi, onların genlerinin sonraki kuşaklara aktarılmaması gerekir. Dolayısıyla 
da neslin devamını sağlayacak yavrularda onların bir rolünün olmaması gere-
kir. Hem bugün sürüyü en iyi şekilde koruyacak hem de soyun en sağlıklı şe-
kilde sürmesini sağlayacak, yeni kuşakları doğuracak, üretecek olan üyelerin 
sürünün en güçlü, en sağlıklı mensuplarından olması gerekir.

Bu iki mücadele, hayvanlar âleminde doğal seçilim yasasının zorlamasıyla 
olur. Orada böylesine yoğun, korkunç, acımasız bir mücadele var.

Burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekir: Canlılar âlemine, tarihe ba-
karsak, gözden geçirirsek her zaman en güçlüler hayatta kalmıyor, kalamıyor. 
Bir zamanlar dinozorlar vardı; ağırlıkları otuz ton, atmış ton kadar olabiliyor. 
Bilim adamlarının belirlemelerine göre bazılarının da yüz, yüz yirmi tona ka-
dar ulaşabiliyor ağırlıkları. Ama yok olup gittiler.

Niye?
Uyum sağlayamadılar.
Uyum demek, esneklik yeteneği demektir. Mevcut doğal şartlara, doğal 

koşullara uymak için elastikiyet, esneklik gösterebilmektir. Bunu gösteren 
canlılar, neslini sürdürebiliyor. Gösteremeyen de yok oluyor. Doğal Seçilim 
Yasası böyle emrediyor.

Babunlara dönersek burada dişiler, dört yılda ergenliğe ulaşıyorlar. Erkek-
lerin ergenliğe ulaşma yaşı altı yıl. İki üç yılda bir, böylesine yoğun bir müca-
deleyle, lider erkek değiştiği için baba kendi yavrularıyla eşleşemiyor.

Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyor olsalar da onlarda da (ilkel de olsa) 
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duygulanım, yargılama, düşünme yetisi var. Ve onlar hücrelere kaydediliyor. 
O kayıtlar, içgüdüleri yönlendiriyor, belirliyor, değiştiriyor, geliştiriyor. Ve 
hayvanlar da o içgüdüyle hareket ediyorlar.

Dikkat edersek eski lider, yeni liderden daha güçlü, daha gelişkindi. Ama 
bir hata yaptı: Sırtında yavruyla kavgaya girdi. Yavru yaralandı ve öldü. Ve 
dikkat edersek o güne kadar hareminde bulunan dişiler saldırdılar kendi li-
derlerine. Yavrumuzu koruyamadın, görevini yapamadın… Yavru ölmeseydi, 
affedeceklerdi. Hayvanlarda bile böylesine içgüdüyle bir organizasyon kurul-
muş. Bir örgütlenme var yani.

Gelişkin memelilerde bile durum bu. İnsan soyu henüz dünyada yokken 
maymun atalarımız da benzer konumdaydı. Ya da bundan bir üst seviyedeydi.

Burada bu konuya hayatını veren araştırmacılar da yazıyorlar: Bu mücade-
le, üreyim ve üretim savaşını yönlendiren içgüdü, hayvanlar âleminde genel-
likle erkeklerin dişilerden iki katı ağırlığa sahip olmalarına yol açıyor, sebep 
oluyor. Ve erkekleri daha alımlı, ses ve görünüş olarak daha alımlı kılıyor 
dişilerden. Ama insan soyunda ağırlığın dışında bu durum tersine dönüyor.

Dikkat edersek sürüler halinde yaşadılar ve bir ara tüm liderler, lider er-
kekler bir araya geldi ortak savunma yapmak için. Bunlar tabiî, o konakta 
kalmışlar.

Yine burada bulunan bir arkadaşımız, aynı şebek soyunun, ama bu Gelada 
türüne değil, başka bir türüne ilişkin bir belgesel indirmiş. Onlar da Babun 
bunlar gibi. Orada yeni lider, eski liderin yavrularını da öldürüyor. Ve onlar 
etobur da. Bir geyik yavrusunu yakalayıp yedi mesela yeni lider. Ve kavgalar 
daha ölümcül oluyor o türde, o tür içinde.

Ve bizim atalarımız olan primatları da doğal seçilim yasası, bu babunlar-
dakine benzer bir duruma getiriyor. Onların da bu babunlarınkine benzer bir 
yaşayışı var. Yani kurallar, kanunlar, düzenler benzer. Burada söz konusu et-
tiğimiz bilim adamları da aynı şeyi koyuyorlar, aynı şeyi gösteriyorlar. Bel-
li haklara sahip olarak sürünün lideri erkektir. Onların da en güçlüsü lider 
oluyor. Çünkü soyun en sağlıklı şekilde sürmesi buna bağlıdır. Dolayısıyla 
dişilerle çiftleşme hakkı yalnızca erkek lidere aittir. Yani her erkekle olmaz. 
En sağlıklı, en güçlü, en yetenekli liderden soyun sürmesi gerekir. Yani içgüdü 
böyle emrediyor ve bu organizasyonu sağlıyor.

Hayvanla insanın iki temel ayrımı var bildiğimiz gibi. Hayvanlar pasif 
uyum yapıyorlar doğaya. Biz de uyum yapıyoruz ama bunlarınki pasif uyum.

Pasif Uyum ne demek?
Organcıl uyum demek.
Yani, o esnekliği gösterebilirse, organlarını değiştirebilirse uyum sağla-
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yabiliyor. Ve yeni türler oluşuyor. Daha gelişkin türler oluşuyor. O yüzden 
hayvan türleri çok çeşitlidir. Dikkat edersek, hayvanlar âlemi sınıflandırılır-
ken ailelere bölünür. Mesela Kedigiller, diyoruz. Kediden, leopardan, çıtadan, 
aslana kadar hepsi giriyor içine. Ama aynı kökten geliyorlar. Doğal seçilim 
yasası bu türleri yaratıyor.

Bizse Aktif Uyum yaparız. İnsan haline evrimleştikten yani Homosapiens 
olduktan sonra aktif uyum yaparız doğaya. Organcıl değişim bizde noktalan-
dı. 100 bin yıl önce noktalandı. Bugünkü Sapiens insan ortaya çıktı 100 bin 
yıl önce. Ve ondan sonra artık aklımızla uyum yaparız biz. Yani organizma-
mızla değil; her türlü doğal şartlara, aklımızla uyum sağlarız. Bu aktif uyum 
sağlamaktır.

İnsan buzullar çağında bile doğaya aktif uyum sağlamıştır. Yani organlarını 
değiştirmeksizin, ki o yeteneği yoktur artık, aklını kullanarak o buzul şartla-
rında bile hayatta kalmanın ve neslini devam ettirmenin yolunu bulabilmiştir. 
Tarihimize gireceğiz birazdan. Sıcak Ekvator bölgesinden çıkıyor Afrika’dan, 
Java’dan çıkıp tâ bir taraftan Çin’in kuzeyine geçiyor, bir taraftan Urallar’ı 
aşıp Avrupa’nın öbür ucuna gidiyor insan.

Tabiî insan, aklıyla ateşi bulup yanına alması sayesinde gidebilmiştir ora-
lara ve yaşayabilmiştir oralarda. Bu, aktif uyum yapmaktır ve aktif uyum ya-
parken biz kendimizi değil, çevremizi, doğayı değiştiririz. Bu yüzden hayvan 
için coğrafya yoktur. Bizim için coğrafya vardır.

Coğrafya nedir?
Bizim aktif uyum yaparken değiştirdiğimiz doğadır. Kendi beslenmemize 

ve ürememize elverecek hale getirdiğimiz doğadır coğrafya.
Belgesele bakarsak lider erkek harem sahibiydi o güne kadar.
Ama ondan sonra ne yaptı?
Komplekse kapılmadı. Kin gütmedi. Geldi, kendisini bir anlamda konu-

mundan eden, liderlikten eden yeni liderle barış yaptı. Elini omzuna attı, dik-
kat edersek.

Ne için?
Birincisi; sürünün üreme ve üretim faaliyetini (hayatta kalma savaşını) 

yeni liderle sağlıklı şekildi sürdürebilmesi için.
Çünkü sürüler halinde yaşamaya alıştırmış içgüdü. Yalnız yaşayamıyor. 

Yani o duygulanım, o düşünce var artık. Sürüden kopamıyor. Bir başına yaşa-
yamıyor. Artık kendisi lider olmasa da yaşamak için sürüde kalması gerekir. 
Daha aşağı türdeki canlılar, memeliler gibi değiller. Daha aşağı türlerde içgü-
dü, sürü halinde yaşamayı ya da sürü organizasyonu içinde var olmayı zorunlu 
kılmıyor.
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İkincisi; yeni liderin liderlik hakkını kabul ederek, ona tabi biçimde yaşa-
yarak kendinden olmuş yavrularının hayatta kalmasını, gelişmesini, büyüme-
sini sağlayabilmek için içgüdü o emri veriyor. 

Sürüdeki liderlik savaşı, sırf cinsel arzuların tatmini için yapılmıyor. Sa-
vaş, o türün en sağlıklı şekilde doğaya uyum yaparak gelecek nesillerini ga-
ranti altına almak için yapılıyor asıl. Yani içgüdü bu amaçla böyle bir organi-
zasyon yapıyor.

Ama biraz önce de söyledik ya, bu Babunların diğer türünde olduğu gibi, 
sanıyorum bizim atalarımız da daha vahşi savaşlar yaptılar. Ve bu savaşlarda 
çok ölümler oldu. Nitekim öbür türde yavruları öldürüyor yeni lider. Önceki 
liderden gelme yavruları öldürüyor. İkiz yavru var, birini öldürüyor yeni lider. 
Öbürünü kaçırarak kurtarıyor dişi. Yoksa onu da öldürecek. Bu olayın belge-
selini ya da videosunu da göstermek fazlaca zaman harcamak olacak. Zaten 
zamanımız çok hızlı akıp gidiyor, bu nedenle gerekmiyor.10 

Bütün bu içgüdüsel organizasyonlar ve zıddına dönüşerek gerçekleşen al-
tüstlükler, yavruların ve türün geleceğini garantiye alabilmek içindir.

Burada da dedik ya, her şey zıddına dönüşerek gelişir diye. Çakal erkekler 
grubu vardı hani kardeş değiller ama kardeş gibi bir arada yatıyorlardı, değil 
mi? Ağız ağıza yatıyorlardı geceleri. Eski lideri savaşarak devirdiler içlerin-
den biri yeni lider oldu. O andan itibaren iş tersine, zıddına dönüştü; öbürleri-
nin baş düşmanı artık bir zamanlar kendi arkadaşları olan yeni liderdir.

Bundan sonra liderin en büyük düşmanı kim?
Eski lider değil artık. Yeni liderin liderlik öncesindeki can yoldaşları.
Yani bakın, dikkat edersek nasıl bir anda zıddına dönüşüverdi her şey. Za-

ten o dönüşüm olmasa tür gelişemez. Ve iki üç yılda bir böylece liderler deği-
şecek ve dışarıda saldırgan erkekler hep olacak.

Onları öyle davranmaya zorlayan, o emri veren doğal seçilim yasasıdır.

10 Bu belgeseli de (https://goo.gl/KRRxgI) linkinden izleyebilirsiniz.



Hayvanlık konağından insanlık konağına geçiş

Ayrım III
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İnsanlığa sıçrayış süreci
Zaman içinde öyle bir aşamaya gelindi ki dişiler, milyonlarca yıl süren bir 

zaman diliminde, bir anda değil o güne kadar hiç göstermedikleri bir tutum 
gösteriyorlar, bir davranış içine giriyorlar.

Şunu da unutmayalım:
Hiçbir şey bir anda olmaz. Metodumuza, eksikse ekleyelim lütfen:
Hiçbir şey bir anda olmaz. Her şey az ya da çok, uzun ya da kısa bir 

sürecin ürünüdür.
Olaylar da böyledir, varlıklar da böyle oluşur.
Orhan Veli’nin bir zamanlar çok sevdiğim şiiri:

Her şey birdenbire oldu.
Oğlan birdenbire, kız birdenbire. 

Lisedeyken bütün şiirlerini ezbere bilirdim. Şiir olarak o zaman güzel ge-
lirdi ama gerçeklik olarak baktığımızda şair duygulanması, duygu çatlatması; 
gerçeklikle hiçbir ilgisi yok...

E, dikkat edersek, BBC’nin TRT’de yayımlanan bu babun belgeselini elde 
edebilmek ve burada sizlere izletebilmek çok uzun bir sürecin, mücadelenin, 
bir anlamda savaşın sonucunda oldu.

Yani insanın doğumu, çocuğun büyümesi, bir yemeğin yapımı, suyun kay-
naması bile, her şey bir sürecin ürünü.

Konumuza tekrar dönersek:
Primat atalarımızın dişileri, muazzam bir esneklik göstererek, o güne kadar 

yeryüzünde hiç tanık olunmadık bir şekilde, mevcut organizasyonu tam tersi-
ne çeviriyorlar. Zıddına çeviriyorlar, dönüştürüyorlar.

O güne kadar en katı biçimde uygulanan neydi?
Neslin en sağlıklı ve güçlü sürü liderinin genlerini taşıması için sadece 

onunla cinsel ilişkide bulunuluyordu. Bütün dişiler yalnızca o erkekle çiftle-
şebiliyordu. Böylece de sürü lideri; genç, alımlı, sağlıklı ve güçlü bir erkek 
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oluyordu. Sürünün en güçlüsü oluyordu bu lider. Dolayısıyla da bu lider, iç-
güdünün belirlediği bir organizasyon tarafından kendisi dışında hiç kimsenin 
dokunamadığı, giremediği, el uzatamadığı, hatta dokunmayı aklından bile ge-
çiremediği bir hareme sahip oluyordu. Yani sürünün tüm dişileri sadece liderle 
cinsel ilişkiye girebiliyordu.

İşte bu bakımdan da liderin sağlıklı ve güçlü konumda tutulabilmesi için 
2-3 yılda bir değiştirilmesi gerekiyordu. 2-3 yıllık bir ihtiyarlama ve güçten 
düşme bile onun yerini daha genç birine bırakmasını zorunlu kılıyordu. İçgü-
dünün organizasyonu liderin kalitesini böylesine bir titizlikle koruyordu.

Tabiî bu durum, kanlı liderlik savaşlarını ve değişim sonunda pek çok yav-
runun yeni lider tarafından öldürülmesini de beraberinde getiriyordu.

Bizim anlayışımıza göre atalarımız olan primatlarda, bazı babun türlerinde 
olduğu gibi, yeni liderin yavruları öldürmesi kuralı geçerliydi.

Yine bizim tahminimize göre, sürüler arasında da kanlı savaşlar oluyordu. 
Yani bir sürü liderinin kendine aşırı güveninden kaynaklanan başka sürüleri 
de hakimiyeti altına alma ve o sürünün dişilerine de sahip olma duygusuyla 
yaptığı savaşlar sıkça olmaktaydı. Ve bu savaşlarda da pek çok yavru yok yere 
hayatını kaybetmekteydi.

Dişilerin cinsel yasağı ortadan kaldırması 
ve insanlık yolunda yeni konağa geçiş

Süreç ilerledikçe ve atalarımızdaki evrimleşme yukarıya doğru geliştikçe 
bu savaşlar da daha çok ve daha kanlı bir hal almaya başlamıştı.

Bu durumdan en çok rahatsız olan kuşkusuz dişilerdi. Çünkü en çok acıyı 
onlar çekiyordu. Her canlı türünde olduğu gibi yavru ölümlerinin acısı onla-
rın yüreğini yakıyordu. Bir başka söyleyişle bütün hayvanlarda ve insanlarda 
neslin sürmesinde en çok emeği olan hep annelerdir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı anneler, artık bu katliama ve acılara ye-
ter deme, daha doğrusu diyebilme esnekliğini, bir başka söyleyişle uyumunu, 
gösterebilmişlerdir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu milyonlarca yıl boyun-
ca hiç görülmemiş bir şeydi.

Nasıl yapmışlardı bunu?
İçgüdünün düzenlediği organizasyonu tam tersine çevirerek: En katı cinsel 

yasağı sıfırlayarak. Buna son vererek. Böylece de o güne dek görülen sürü 
liderliği ve hareme sahip olma savaşları son bulmuştur.

Dişiler, bu muazzam esnekliği, dönüşümü kendi aralarında yaptıkları bir 
akitle-sözleşmeyle filan değil de evrimsel gelişimin onların kafasında oluş-
turduğu bir ışıkla, her biri kendiliğinden o işe katılarak yapmıştır. Başka türlü 
söylersek, cinsel yasağa artık uymamaya başlamışlardır. Sürüdeki hatta kar-
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şılaşılınca başka sürüdeki erkeklerle de çiftleşmek suretiyle yapmışlardır bu 
dönüşümü bu gelişimi ve bu sıçramayı. Dişilerin bu yaygın tutumu karşısında 
sürü liderleri çaresiz kalmıştır. İstemeye istemeye de olsa haremlerini kaybet-
meyi ve her erkekle eşit düzeye inmeyi kabullenmişlerdir. 

Bu gelişme bazı bilim insanlarına göre 2,5 milyon yıl önce, bazılarına göre 
3,7 milyon yıl önce oluyor. Bazı bilim insanlarına göre ise 2 milyon yıl önce 
oluyor. Yani her türlü cinsel yasak ortadan kalkıyor. Böylece savaşlarda yani 
yaşama savaşında daha güçlü olabilmek için yeni bir konağa sıçranıyor. Bu 
esnekliği yapabiliyor. Yapamasa insanlığa sıçrayamayacağız. İşte uyum ya-
pabilme esnekliği, yeteneği; doğal seçilim yasasının emrettiği dediğimiz o 
esnekliği yapıyor atalarımız ve o andan itibaren insanlık konağına adım atıyo-
ruz. Ama bugünkü insan değil o zaman ortaya çıkan insan.

Sosyal hayvanlık konağıyla beraber 
bilinçle-bilinçaltının oluşumu ve savaşı

Peki, o hayvancıl enerjimizi ne yapıyoruz?
Bilinçaltımıza bastırıyoruz. Hapsediyoruz. Ve ilk kez insan beyninin örgüt-

lenmesi oluşuyor. O zamana kadar insan beyni yok. Hayvanda altbilinç-bilinç 
örgütlenmesi ve zıtlığı yok. Hani dedik ya her şey zıtların birliğinden olu-
şur, diye. Hayvanda bu örgütlenme, hayvan bilincinde, hayvan beyninde bu 
zıtlık yok. Demek ki, biz neslin devamı için içgüdümüzün yönlendirmesini, 
emirlerini esnekliğimizle aşıyoruz ve onu baskı altına alıyoruz ve düşünce, 
duygulanım, yargılamayla bilincimizi yaratıyoruz. Bu kararı almamızla bilinç 
oluşuyor ve böylece biz Hayvanlık Konağından, Sosyal Hayvanlık Kona-
ğına adım atıyoruz.

İlk kez işte o aşamada, o noktada türün devamı için, hayatta kalması için 
içgüdülerimizin emrettiği enerjilerimizi hapsediyoruz bilinçaltımıza. Bu orta-
ya çıkan yeni durum tam bir cinsel serbestlikti. Fakat her gerçek varlık ya da 
oluşum gibi bu da zıddıyla birlikte var olagelmişti, ortaya çıkmıştı.

Nedir bu serbestliğin zıddı?
Bir yasak… Hayvanlığımıza getirilen en büyük yasak yani harem sahibi 

olmaya getirilen yasak…
Demek ki her şey zıddıyla birlikte var. Serbestlik ama aynı oranda da yasak, 

baskılama var. İşte bilinç-bilinçaltı çelişkisi o günden bugüne kadar, o aşama-
da kurulan zembereğin çalışmasıyla işliyor. O andan sonra içgüdülerimizin 
gelişmesi duruyor ve sayıları da azalıyor. Ayıklanıyor. En gerekli olanlar ka-
lıyor. Ama o aşamaya kadar içgüdüler sürekli gelişiyor. İçgüdünün gelişmesi, 
beyin gelişmesini de sağlıyor aynı zamanda. Ama biz o noktaya sıçradıktan 
sonra içgüdüler aynı noktada kalıyor ve onun yerine beynimiz gelişmeye baş-
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lıyor. Nitekim gramajları da var. Kafatası kutrunun, hacminin ölçüsü de var. 
600, 650 gramdan kademe kademe 850, 900’e, 1100’e ve bugünkü halimize, 
1350 gramlık ortalama beyin ağırlığına ulaşıyoruz. Yani o andan sonra beyni-
miz gelişiyor, içgüdülerin gelişmesi duruyor.

O aşamadan itibaren İnsan Toplumu da oluşmuş oluyor. Sürü olmaktan 
çıkıyoruz, İnsanlık Konağına, daha doğrusu Sosyal Hayvanlık Konağına geçi-
yoruz; sosyal yönümüz oluşuyor. O konağa adım atıyoruz o noktadan itibaren. 
Artık ondan sonra doğaya uyumumuzu, bir taraftan organizmamızı gelişti-
rirken, organizmamızı değiştirirken daha fazla beynimizi geliştiriyoruz. Ama 
bilinçaltımızda o atılanlar hâlâ bugün de var.

O yüzden bilinçaltı bugün bile içgüdülerimizin emirlerini isteklerini ar-
zularını bize bildirir. Ama sosyal yönümüz, bilincimiz, bir arada yaşamamızı 
sağlayan, en iyi şekilde yaşamamızı ve gelişmemizi sağlayan; sosyal kuralla-
rın, ahlâk kurallarının, insanlığın ortak başarısı olan bilimin, ulusal ve ulusla-
rarası kültürün, sanatın vb.nin bize emrettiğini, önerdiğini bildirir. Ve sürekli 
bu ikisi birbiriyle çelişir, çatışır. Bilinç-bilinçaltı çelişkisi budur.

Ahlâksız insan, bilincinin emirlerini ikinci plana atan, bilinçaltında hapse-
dilmiş içgüdünün emirlerini uygulayan insandır.

Korkak insan, toplum için kendini feda etmekten çekinen insandır. Çünkü 
içgüdü öyle bir şey istemez, içgüdü bizim öncelikle organizmamızın hayatta 
kalmasını ister, o yüzden sonu ölümle sonuçlanabilecek bir kavgaya girmek-
ten bizi uzaklaştırmak ister. Tehlikeye atılmaktan uzaklaştırmak ister bizi. Ve 
onu emreder bize.

Ama bilincimiz tam tersini, toplumun bize yüklediği, bilincimize yükledi-
ği değerler sisteminin emirlerini uygulamamızı ister. Yani bütün bu insancıl 
değerlerin zıddıyla birlikte bulunmasının sebebi budur. Örnek vermek gere-
kirse cömert-cimri, cesur-korkak, namuslu-dönek, ahlâklı-ahlaksız vb... Hep 
biri bilincin, biri içgüdünün belirlediği davranış biçimidir. Bu çelişki, o zem-
berek o zaman kurulmuştur.  O zaman kuruluyor. 

O noktadan itibaren artık iş tersine dönecek. Ondan sonra da her türlü cin-
sel alışverişin serbest olduğu konaktan aşama aşama, kanıtlarıyla gösterece-
ğiz, tek eşliliğe doğru bir gelişim geçireceğiz. Yani iş o noktadan sonra, tekrar 
zıddına dönecek.

(Alkışlar…)
(Birinci oturumun sonu.)
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Ayça Alpel Okur Yoldaş: Değerli arkadaşlar, biraz daha hızlı yerleşirsek 
ikinci oturumumuza başlayalım. Görevli arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşlarımı-
zı da içeriye davet edebilir miyiz lütfen.

Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, Konferansımızın ikinci bölümünü de 
ben izninizle başlatmak istiyorum. Bu verimli çalışmaya, kaldığımız yerden 
birlikte devam edelim. Nurullah Amca, buyurun.

(Alkışlar…)

İkinci Oturum



Bilinç - Altbilinç örgütlenmesi yoluyla
Komün ve Bireyin doğuşu

ve
bu süreçte Kadının öncü rolü

Ayrım IV
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Doğal Seçilim Yasasının zorlamasıyla 
adım adım insanlaşma süreci

Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar. Bu süreci Roger Lewin diye bir insan 
bilimci yazmış ve TÜBİTAK yayımlamış, ondan göreceğiz ilkin.

Böyle bir kitabın TÜBİTAK’ın yayını olması bile, neyi anlatıyor? Tayyip 
ve şürekâsının, TÜBİTAK’a saldırısının sebebini anlatır değil mi?

Biz bunu bilmesek, yahu TÜBİTAK’la niye uğraşıyor bu adam, deriz. An-
layamayız. Ama işte bu tür kitaplar yayımladıkları için, oranın yönetimini de 
Ortaçağcı, sözde bilim insanı kisvesi altındaki gericilerin eline teslim ediyor-
lar.

ODTÜ Biyoloji Bölümü Prof.’larından Aykut Kence de önsöz yazıyor ki-
tabın değeri, önemi hakkında. Yazarımız biraz önce özetlediğim süreci burada 
bir şemayla da gösteriyor; öndeki arkadaşlar görebilirler. (Bakınız, aşağıdaki 
şema)

Roger Lewin’in “Modern İnsanın Kökeni” eserinden alınmıştır, s. 30.
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İlk kez atamız maymun-insan dik yürümeye başlıyor. Bu izlediğimiz Ge-
lada Babunları dört ayak üzerinde daha dikkat edersek. Ayağa kalksalar da 
genelde dört ayak üzerindeler. Ama doğal seçilim yasası, bir üst basamağa 
daha sıçratıyor bizim atalarımızı; iki ayak üzerinde yürümeye başlıyoruz. İki 
ayak üzerinde yürümenin sebebi de ellerimizle alet kullanmaya başlamamız-
dır. Alet kullanması için de ellerini kullanması gerekiyor ilk atalarımızın.

Bugün de şempanzeler, bazı diğer primatlar alet kullanabiliyorlar. Mesela 
bazı maymun deneylerinde de okuyoruz, okutulur psikoloji derslerinde: Yük-
sek tavanlı bir odada, yukarıya muz asıldığı zaman, uç uca geçebilme özelli-
ğine sahip sopalar da yere konduğu zaman, uzun uğraşlardan sonra maymun 
sopaları uç uca geçirerek tavandaki muza ulaşıp onu düşürebiliyor. Yani yiye-
cekle arasına alet, araç koymayı becerebiliyor.

Doğal seçilim yasasının zorlaması ve yönlendirmesiyle oluşan alet kullan-
ma eğilimi, ister istemez ön ayakların yerden kesilerek havada daha rahat ve 
çok yönlü hareket kabiliyetini kazanmasını gerektiriyor. Ve giderek artan bu 
çaba ön ayakların bütünüyle yerden kesilmesini; vücut ağırlığını, hem durur-
ken hem de hareket ederken arka ayakların taşımasını gerektirir hale geliyor. 
O zaman da atalarımız iki ayakları üzerinde durma, yürüme, koşma vb. her 
türlü eylemlerini yapar hale geliyorlar. Vücudun iskelet ve kas sistemi de ya-
pılan bu işe uygun hale geliyor giderek; tabiî çok uzun bir süreç içinde. İki 
ayak üzerinde yürüme, boyun kaslarının kafatası üzerinde yarattığı basıncın, 
ağırlığın azalmasını sağlıyor. Bu da başın sağa sola, öne arkaya her türlü ha-
reketini kolaylaştırıyor. Daha doğrusu o zamana kadar yapamadığı hareket 
serbestisini kazandırıyor atalarımıza.

Kafatası üzerindeki boyun kaslarının basıncının azalması kafatasının bü-
yüyebilmesine imkan sağlıyor. Bilincimizi giderek daha yoğun bir şekilde 
kullanmamız da beynin büyümesini gerekli kılıyor. Daha karmaşık uyum iş-
lemlerini yapması için beynin hücrece, hacimce daha büyük hale gelmesi ge-
rekiyor. İşte iki ayak üzerinde yaşayabilme yani dimdik durup yürüyebilme, 
kafatasına ve beyne de böylesine olumlu bir etkide bulunuyor.

Sürekli dört ayak üzerinde yürüyen hayvanların, gelişmiş memelilerin bo-
yun kasları son derece gelişkindir, güçlüdür. Çünkü sürekli gövdeyi ve başı 
yatay olarak aynı hizada taşımak zorundalar. Boyun kaslarının çok gelişkin 
olması, özellikle iri hayvanlarda, örneğin sığırlarda daha da belirgindir. Ki bu-
rada babunlarda da öyle dikkat edersek, hayvanlar hep yüz kilonun üzerinde 
ve ne kadar güçlüler. Bu yüz kilonun üzerindeki ağırlığı, sıçrayarak dimdik bir 
yamaca, hem de birkaç metre değil, bin metre yüksekliğe taşıyabilecek kadar 
güçlüler. Bu bedende boyun kasları da çok büyük ve güçlüdür elbette. Bu da 
kafatasının büyük bir baskı altında kalması demektir.
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İki ayak üzerine kalkınca boyun kaslarının gücünden, baskısından kurtu-
luyor kafatası, dolayısıyla da beyin. Boyun kaslarının baskısından, kendisini 
sıkmasından kurtulunca kafatası gelişme imkânı buluyor artık. Çünkü o kaslar 
gereksiz hale geliyor. Dikkat edersek organizmada doğal seçilimin zoruyla 
kullanılmayan organ atılır, körelir. Zaten kırıklarda, çıkıklarda iyileşsin diye 
sabitlenen kollarda, bacaklarda zayıflama olur. Eğer bir ay, iki ay kullanmaz-
sak kol ve bacak kaslarında incelme olur. Hemen kemiklerde kalsiyum kaybı, 
kaslarda küçülme, incelme başlar.

Niye?
Çünkü, doğal seçilim yasası öyle emrediyor. İşlevi olmayan bir organ, ge-

reksiz yük olarak taşınmaz organizmada. Zararlı çünkü. Her organın bilinen 
hale gelmesine yol açan etmen işlevidir. İşlevde amaç da geçim savaşını en 
başarılı şekilde verebilmek, üreyim savaşını en başarılı şekilde verebilmektir. 
Tüm organlar da buna hizmet etmek üzere oluşur, gelişir.

İlk atalarımız, boynu serbest kalınca sağa sola dönme, istediği gibi boy-
nunu kullanma imkânına kavuşuyor ve kafatası da gelişmeye başlıyor. Ve ka-
fatasının gelişmesi demek, beynin de gelişmesine zemin hazırlamak demek.

Aktardığımız şemada da gösterdiği gibi, bu ilk dik yürüyebilen insanımsı, 
8 milyon yıl önce ayağa kalkmış. 2,5 milyon yıl önce ayrışmış. Doğal seçi-
lim yasasına uyamayan, o esnekliği gösteremeyen bir tür, daha aşağı düzeye 
savrulmuş. Ama o elastikiyeti gösterebilen türün ise beyni gelişmiş, yukarıya 
doğru, bize doğru gelişmeye başlamış. O gelişme de 2,5 milyon yıl önce ol-
muş.

O aşamadan sonra, 2 milyon yıl önce Homo Habilis denen bir aşamaya 
sıçramışız. Ondan sonra da, 1,7 milyon yıl önce ilk kez, bizim atamız olan, 
yani biraz önce anlattığım beyin örgütlenmesine sahip olan,  şuur-altşuur (bi-
linç-altbilinç) örgütlenmesine sahip olan atamız ortaya çıkıyor 1,7 milyon yıl 
önce.

Bir paragraf okuyayım: 

“Homo Evrimleşmesi
“Daha sonra ikinci bir değişiklik gerçekleşti. Bu yeni oluşum iri beyin-

li, küçük avurt dişli, iki ayakla yürüyebilen bir insansı maymun, kısacası 
Homo cinsinin ilk örneği olarak tanımlanabilir. İnsanların temel yapısı-
nı yansıtmamasına karşın, bu türün öğütücü dişleri küçük, ön dişleri ise 
daha büyüktü. Bu yeni oluşumu izlediği bilinen ilk tür, en eski fosilleri 
yaklaşık 2 milyon yaşında olan Homo Habilis idi. (Bu, yani iki milyon 
yaşında olan. - N. Ankut) Bunu, aşağı yukarı 1,7 milyon yıl önce ortaya 
çıkan, Homo Erectus (Pithecanthropus Erectus da denir. - N. Ankut) izledi.”11 

11 Roger Lewin, Modern İnsanın Kökeni, s. 31-34.
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İskeleti burada, yakından görebilir, ar-
kadaşlar.

Demek ki bizim sahip olduğumuz, çok 
düşük düzeyde de olsa, beyin örgütlenme-
sine sahip olan ilk atamız.

Bir paragraf daha okuyayım. Tabiî hep 
kısa geçeceğiz:

“Homo fosilleri bulundukça ortalama 
boy uzunluğu 15 cm kadar artmaktadır. 
Ayrıca, dişilerine göre, iki kat daha iri 
gövdeli olan Australopithecus’un tersine 
(O ilk dik yürüyenlerin erkekleri dişilerinin 
iki katı ağırlığına sahip. Mesela gorillerde 
de dişi yüz kilodur, erkek yüz yetmiş kilodur 
ortalama ağırlık olarak. O da neden kaynak-
lanıyor? Dövüş yasasının zoruyla organiz-
ma o şekilde gelişiyor. O vücut ağırlığına, o 
güce sahip olamasa, lider erkek olamaz. Hep 
doğal seçilimin, o yasanın zorlaması. Yani 
tesadüf yok. - N. Ankut), Homo erkekleri 
(bu atamızın erkekleri - N. Ankut) dişilerin-
den yalnızca % 20 oranında daha iriydi-
ler (Bakın fark ne kadar azalıveriyor birden. 
Yüzde yüzden, yüzde yirmiye iniyor. - N. 
Ankut). (Bugünkü insanda gözlenenden, 
çok büyük olmayan bir farklılık). Eşeysel 
dimorfizm’de12 böylesine bir değişiklik, 
ilgisiz erkekler arasında yoğun cinsel re-
kabet biçiminde yansıyan bir toplumsal sistemden (biraz önce izlediğimiz, 
yoğun cinsel rekabet düzeyi. O sistemden - N. Ankut), eşleşebilmek çabasıyla 
ilgili erkeklerin bir dişi grubunu paylaştıkları dolayısıyla da onları ortak-
laşa savundukları bir sisteme geçiş biçiminde yorumlanabilir. Şempanze-
lerde bu tür bir sistem söz konusudur; bunların eşeysel diformizmi de % 
20 dolayındadır.”13 

12 Eşeysel Dimorfizm (Seksüel Dimorfizm): Bir türün erkek ve dişi eşeyleri arasında 
vücut boyutu ve şekli, renk ya da desen bakımından belirgin farklılıkların olması. 
Örneğin süsleyici tüyler, yele, boynuzlar, fildişi vb. (y.n.)
13 Roger Lewin, Modern İnsanın Kökeni, s. 35.

Roger Lewin’in “Modern İnsanın 
Kökeni” eserinden alınmıştır, s. 34.
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İlk toplumsal örgütlenmenin oluşması...
Kadının belirleyici rolü...

İlk yasak…
Böyle devam ediyor, arkadaşlar…
Bu aşamada artık insan toplumu da oluşuyor. Bu aşamada da toplumda da 

bence yine dişiler etken, yönlendirici. Tabiî insanın artık düşünmesi, yargıla-
ması, algılaması, duygulanması daha yüksek bir aşamaya ulaşıyor. Ve insan 
artık tek başına değil. Çünkü ortaklaşa bir karar aldılar, bir örgüt kurdular. 
Yani toplum ortaya çıktı. Her insan, toplumun bir parçası artık. Ama daha za-
yıf tabiî… Ama hayvanlarda öyle değil. Her hayvan yalnız başınadır. O sekiz 
yüz kişilik sürüde bile hayvan, savaşı tek başına yaşar; belirli bir organizasyon 
olmasına rağmen. Ama burada öyle değil artık. Toplumla beraber düşünür in-
san. Öyle davranır. Bu ilk İlkel Komünadır, İlkel Sosyalist Toplumun ilk 
konağıdır bu ortaya çıkan.

İnsan kendisini toplumun bir parçası olarak görür hatta doğadan da ayrı 
görmez. Doğanın da bir parçası sayar. Çünkü gerçekten de doğanın bir par-
çasıyız. Bir canlı türüyüz bizler de. Ki ilk defa insanda bir düşünce biçimi 
oluşur. Buna Animizm diyoruz. Canlıcılık Türkçesi. Bu anlayış her şeyi canlı 
sayar doğada, kendisi gibi sanır. Yani dağlar, taşlar, ağaçlar, her şey canlıdır 
bu ilk insana göre.

Demek ki, bu ilk insanın düşünce biçimi Animizmdi. Bu yaşam tarzı, aşağı 
yukarı bir buçuk milyon yıl sürüyor. Tabiî hep aynı gitmiyor. Artık ben onun 
özelliklerini hep atlayarak, dediğim gibi başlıklar halinde geçmek zorundayım 
zamanımızın kıtlığından dolayı. Bu örgütlenme, bu Komün yapısı sağlam-
laştıkça, tabiî başlangıçta çok zayıf, dedik ya her şey bir sürecin ürünüdür, 
birdenbire hiçbir şey olmaz diye, işte o süreç aktıkça, o İlkel Komuna güç-
lendikçe, örüldükçe kadınlar yeni bir sıçrayışa geçiyorlar. Yeni bir yasaklama 
getiriyorlar topluma. Dikkat edelim: Burada da toplumu yönlendiren kadınlar. 
Kızlarla birlik olarak, babaların kızlarıyla cinsel birleşmesini yasaklıyorlar.

Bu toplum, bir diğer deyişle komün içinde konan Birinci Yasak’tır.
Hani dedik ya her gelişim zıddına dönüşerek oluşur. Hayatta her şey böy-

le...
İşte burada da artık o andaki cinsel serbesti, zıddına dönüşüyor.
Onu sağlayan da insanın ruhudur.
Ruh dediğimiz; bilinç-altbilinç örgütlenmesi, ikisinin çelişmesidir.
O çelişkiden zaten insan beyni gelişiyor.
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Düşüncelerimizin kaynağı toplumdur
Kişiyle Toplum sürekli ilişki-çelişki içindedir

Hayvanla insanın bugün de arasındaki en önemli fark şudur: Hayvan soru 
sormaz. Ama insan hep sorular sorar. Bir şey aklına geldiği anda onun zıddını 
da düşünür. Bu şöyle olabilir, ama şöyle de olamaz mı acaba? der, insan. Bu 
her insanın, her zaman aklına gelir.

İşte bu özellik hayvanda yoktur. Hayvan içgüdülerle yönelir. Hayvan o 
öğün yemeğini yer ama bir kere daha acıkacağını düşünemez. Bilmez bir kere 
daha acıkabileceğini. Çünkü içgüdünün ihtiyacı o anda karşılanmıştır, doyum 
sağlanmıştır hayvan için. İkinci bir kez acıkabileceği düşünülemez. Var değil-
dir. Ne zaman ki yeniden hücrelerinde gıda maddelerinin eksikliği baş göster-
di, hücreler beynine sinyal gönderdiler, içgüdü o doğrultuda hayvanı yeniden 
av bulmaya yöneltir. Ava yöneltir.

Ama insan böyle değil dikkat edersek. İnsan geleceği de düşünür. Her şeye 
düşünerek karar verir. O bakımdan bir şey aklımıza geliverince hemen onu 
uygulamayız. Acaba karşıtı da olabilir mi? diye düşünürüz. Kendimizi de bile-
riz: Her düşüncemizi de mutlaka karşıt bir düşünceyle çarpıştırırız. Yani buna 
biz kısaca diyalektik maddeci mantığımızda Tez-Antitez-Sentez deriz. Yani 
bir tez ortaya koyarız, hemen onun karşıtını düşünürüz, ama ikisinden daha 
doğru olan üçüncü bir sonuç çıkarırız, senteze varırız. İşte diyalektik düşün-
ce biçimi budur.

Buna hepimiz farkına varmadan uyarız. Hayvanla aramızdaki en büyük 
ayrılık bu. İnsan beyniyle hayvan beyninin arasındaki fark bu.

Ve bizim düşüncelerimiz de hatta bugün bile (ki o zaman ne kadar daha 
ilkel insan) kendi kafamızın ürünü değildir.

Nedir?
Toplumdan aldığımız düşüncelerdir. Biz farkına varmadan alırız onları. 

Yahu olur mu, ben kendim düşündüm, denebilir. Hayır büyük oranda toplum-
dan gelir bu. Bakın bir tek örnek gösterelim.

Müslüman ülkede doğan insanların yüzde doksan dokuzu ne olur?
Müslüman dinini benimser.
Din, insanların hayatında en önemli yönlendirici etkenlerden biri.
Batıda doğan Hıristiyan olur, değil mi?
Hindistan’da doğan Budist olur, Hinduist olur.
Çin’de doğan Taoist olur.
Yani böylesine önemli bir inanç sistemini, insan hayatında belirleyici rol 

oynayan bir sistemi bile, biz nereden alıyoruz?
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Toplumdan alıyoruz.
Bazı bölgelerimizde, bazı illerimizde, ilçelerimizde diyelim ki milliyetçi 

eğilimler fazladır. Orada yetişen gençler genellikle, genelliği tabiî, hiçbir şey 
yüzde yüz değil, o düşünceyi benimser. Bazı illerimizde devrimci düşüncelere 
daha açıktır toplum. Doğan her yeni kuşak, onu benimser. Hatta bırakalım 
düşüncelerimizi, zevklerimizin, ihtiyaçlarımızın, ağız tadımızın bile kaynağı 
toplumdur.

Yine bir belgesel. Belgeselleri severim, zaten başka izlenecek de pek bir 
şey kalmıyor televizyonlarda. Çünkü hepsi kafamızı yanlış şeylerle doldurma-
yı amaçlıyor. Hep zararlı programlar.

Afrika’da da yine bu ilkel kabileler arasında dolaşıyor bir araştırmacı. O 
ilkel insanlar o kadar temiz ki, hiç kirletilmemiş tertemiz ki,  araştırmacı ay-
rılırken en değerli yemeklerini veriyorlar ona: Kırmızı karıncaların ölüsünü, 
hayvan kanıyla ve birtakım unlarla bulamaç yaparak yemek yapıyorlarmış, 
o en değerli yemekleriymiş. Azık olarak onu veriyorlar. Yani o kadar itibar 
gösteriliyor.

“E, ben tabiî ayrıldıktan sonra, bir lokma bile yiyemezdim ama kabul et-
memek onlara hakaret olurdu. Ne yazık ki onların bu değerli armağanını zayi 
etmek, boşa götürmek zorundayım bu yüzden.”, diye anlatıyor.

Demek ki orada en değerli yemek, bizce ağıza alınmaz, değil mi? Yiyeme-
yiz hiçbirimiz.

Hatta günlük hayatta hani derler ki Konya Mutfağı, Antep Mutfağı, Af-
yon Mutfağı, İstanbul Mutfağı, Erzurum Mutfağı, Mardin Mutfağı, Diyarba-
kır Mutfağı… Bunların tümünün kendilerine özgü damak tatları ve beğenileri 
vardır. Ayrı ayrı öncelikleri vardır. Kullandıkları malzemeler, gıda türleri, ka-
rışım oranları, yapılış şekilleri farklıdır. 

Bunun gibi zevklerimizin, ihtiyaçlarımızın, düşüncelerimizin büyük oran-
da kaynağı, toplumdur.

Bu olgular oradan gelir ama biz tümden pasif miyiz?
Hayır.
Kaynak önce toplumdur. Ama biz onları daha geliştirerek, topluma yansıtı-

rız. Onları beynimizde daha da işleyerek topluma yansıtırız. Onlar kabul gör-
dükçe toplumun düşünce, anlayış, görüş, kavrayış, doğaya uyum, yani üretici 
güçleri geliştirme gücü de o oranda yükselir. Yani burada da bir zıtların birliği 
var: Kişi-toplum... İki ayrı, çelişik şey bir arada. Toplum olmadan kişi olmaz, 
insan kişi olmadan toplum olmaz. İkisi birbiriyle sürekli ilişki halinde; çelişki 
halinde aynı zamanda. Her ilişki bir çelişki içerir. Ama burada belirleyici olan 
toplumdur.
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Evrim süreci diyalektiğin kanunlarına
bire bir uyarak gelişiyor

Dişiler nasıl ve neden böyle bir inisiyatif kullanıp yasak koyabiliyor? Ya-
sak koyuyorlar, bu aşamaya nasıl varıyorlar?

Burada dişiler yerine kadınlar demeliyiz. Çünkü insan türü ortaya çıktı ar-
tık. Primatlardan değil, insanlardan söz ediyoruz gayrı.

Çünkü artık doğal seçilim yasası diyor ki, toplumun geleceği açısından her 
erkeğin her kadınla cinsel alışverişe girmesi zorunluluk olmaktan çıktı artık. 
Çünkü insan konağına geçildi. O bilinç örgütlenmesi oluştu. O zaman bu cin-
sel serbesti döneminin yeniden zıddına dönüşerek yasaklar yönüne evrilmesi 
gerekmektedir. Yani bundan böyle toplumun kerte kerte-giderek sıkılaşan cin-
sel yasaklar sürecine girmesi gerekmektedir.

Gördüğümüz gibi, burada tam tersine, zıddına bir dönüş gerçekleşmiştir 
yine. Hep dediğimiz gibi, evrim süreci diyalektiğin kanunlarına birebir uyarak 
gelişiyor. Hep zıddına dönüşümlü bir gelişim... Bir gidiş...

Bir önceki cinsel serbestlik kuralı bundan böyle Komünün gelişmesi önün-
de bir engel oluşturmaya başlıyor. O durumu aşmak için insanlık, bir basamak 
daha yukarıya çıkıyor.

Demek ki büyük babaların annelerle yani kızlarıyla ve torunlarıyla, ba-
balarınsa anneleri, kızları ve torunlarıyla cinsel alışverişi yasaklanıyor. Tabiî 
aynı zamanda bunun tersi de oluyor. Oğulların büyük annelerle ve annelerle; 
kızların da büyük babalarla ve babalarla cinsel ilişkisi yasaklanıyor. Ve torun-
ların, büyük annelerle ve annelerle cinsel alışverişi yasaklanıyor. Böylece her 
kuşağın, sadece kendi kuşağından karşı cinsiyetle cinsel alışveriş yapabileceği 
bir konağa geliniyor.

İşte bu yasaklar, aynı zamanda insanda uyum yeteneğini, bilinç, düşünce 
yeteneğini de geliştiriyor. Çünkü her yasak, bilinçaltına hapsedilen bir olgu-
dur. Bilinçaltına bir baskıdır, hapsetmedir.

Onları ne yapıyoruz?
Bilinçaltımıza hapsediyoruz, onun yerine yeni bir toplum kuralı koyuyo-

ruz. Komünün yeni bir kuralını koyuyoruz onun yerine.
Dedik ya her kullanılan organ gelişir. Beynimiz de bu yasaklarla gelişiyor. 

Yükseliyor. Sonra her baskı, her çelişki, o konuda bizi gelişmeye götürür. Yani 
bir problemle biz hiç karşılaşmamışsak ilk karşılaştığımız anda onu birden çö-
zemeyiz. Ama o tür problemlerle biz sürekli karşılaşmışsak, beynimiz o konu-
da sürekli egzersizden geçirilmişse, eğitilmişse, mücadele etmişse o problemi 
çözmemiz daha kolay olur.

Hani tek bir örnek verelim. Hepiniz çok derinden yaşadınız…
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Üniversite sınavlarına hazırlanırken ne derler öğretmenler?
Sürekli test çözün. Çünkü her test çözme, aynı zamanda eşittir problem 

çözme. Problem çözmek demek, beyne onunla antrenman yaptırtmak demek 
ve beyni geliştirtmek demek. O yönde geliştirtmek demektir.

O yüzden aşama aşama insanlığımız da gelişime uğruyor. Ve dikkat eder-
sek kadın hep yönlendirici, etkin rolde bu konaklarda da. Çünkü çocukların 
uzun süre karında taşınması kadına özgü bir iş. Erkeğin bu işte, başlangıçta 
harcadığı zaman, bir belgeselcinin dediği gibi, bir kurabiye yemek kadar kısa 
ama kadın için öyle değil. Kadın en az dokuz ay karnında taşıyor. Sürekli 
onun yükü altında. Sürekli onu hissediyor. Emek harcıyor. Bedeninden çok 
şeyler katıyor. Ondan sonra da en az 2-5-10 yılı bulabilen emzirmek, bakmak, 
büyütmek dönemi sebebiyle sürekli alışverişte.

Bu, ne sağlıyor?
Tabiî çocuklarla annelerin aynı zamanda duygusal olarak gelişmelerini, 

çocuklara karşı duygulanımlarını kutsallaştırmalarını, yüceltmelerini sağlıyor. 
Dikkat edersek hiçbir anne çocuğuna kıyamaz. Bakıyoruz katillerin, hırsız-
ların, en ağır, en kötü suçları işleyenlerin anneleri bile (hani bazı görüntü-
lerde, haberlerde tanık oluyoruz) yaptığı eyleme çok karşı olmasına rağmen 
oğlunun yanında, evladının yanında. Analık duygusu, yüceltimi… Herkes için 
kötü olabilir ama anne için o yücedir. Değerlidir. Kutsaldır. Yani insanda işte 
böyle bir kutsallaştırma, yüceltme özelliği var. Hayvanda böyle bir şey yok. 
Hayvan gerçekçi. Çok doğal görür hayvan. Yani içgüdüler emreder, hayvan 
görür, algılar, yapar. Ama insanda, işte toplum yaratığı olmamızdan kaynak-
lanan, insan yapımızdan kaynaklanan böyle bir yönümüz var. Psikolojimiz 
var bizim. Yani duygularımız da gelişkin, düşüncemiz de gelişkin. Gittikçe 
gelişiyor. Hatta hormonlarımız da gelişkin. Cinsiyet konusunda mesela, diye-
lim hayvanlar çoğunlukla sadece doğal seçilim ona zorladığı için, yılın belli 
aylarında çiftleşirler.

Açalım biraz:

 “Çiftleşme mevsimi uzunluğuna göre kızgınlık döngüsü tipleri üç 
grupta toplanabilir.

“Monoöstrik hayvanlar: Bunlar yabani hayvanlardır. Yılda bir kez kız-
gınlık gösterirler ve çok uzun süren bir eşeysel dinlenme dönemine sahip-
tirler.

“Mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar: Koyun, keçi, kısrak, evcil kedi ve 
köpek gibi belirli mevsimlerde birbirini izleyen kızgınlık döngüsüne ya 
da çiftleşme mevsimine sahip hayvanlardır. Diğer mevsimlerde anöstrus 
dönemine girerler.

“Yılboyu poliöstrik hayvanlar: Bu gruba giren hayvanlar gebe kaldık-
ları sürece yılın her mevsiminde belirli aralıklarla kızgınlık gösterirler. 
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(inek, manda, domuz ve tavşan).”14 

İnsanla hayvan arasındaki bu fark neden kaynaklanıyor?
Sebebi ne bunun?
Şu:
Doğal seçilim hayvanlarda onu gerekli kılıyor. O kadarı yetiyor türün ge-

lişmesi, üremesi, varlığını sürdürmesi için. Yani üreyim yasası, öyle belirliyor. 
O yetiyor. Daha fazlası gereksiz. Zaten öyle bir hormonal mekanizması da 
yok. İçgüdü hormonları o sistematikte üretmiyor. Sadece belli zamanlarda o 
hormonu üretiyor.

Ama insanda böyle değil. Çünkü doğal seçilim öyle bir mecburiyet koymu-
yor insana. Yılın belli aylarında üreme olacak diye bir belirlemesi yok insanda 
seçilim yasasının. Her mevsim üreyebilir insan. Çünkü hayvan gibi doğaya 
pasif uyum sağlamıyor, aktif uyum sağlıyor. Ateş ve barınak sayesinde her 
coğrafyada, her iklimde yavruların gelişmesine uygun bir ortam oluşturabili-
yor insan. Aklıyla, bilinciyle, üretim araçları yaratma ve kullanma kabiliye-
tiyle. Durum böyle olunca da bedenin hormonsal sistemi her mevsim üremeyi 
sağlayan bir mekanizmayla çalışıyor.

Demek ki insanda hem duygular hem de hormonsal sistem son derece ge-
lişkin, aktif ve giderek de gelişiyor.

Böyle olunca insan duyguları hep gittikçe gelişiyor, yüceliyor. Hormonlar 
da bu konuda gelişiyor. Mesela bir dişi hayvanın dişilik hormonuyla, bir insa-
nın dişilik hormonu aynı oranda aktif değil. Kesinlikle...

İnsandaki bu farklılık, cinselliğin ve cinsel yaşamın sırf üreyimle sınırlı 
kalmamasını; onun bir duygusal ve bedensel hazza dönüşmesini de beraberin-
de getiriyor. Duyguların olduğu her yerde yüceltim de var. Kutsallaştırma da 
var. İşte aşk denilen olay da bu yüceltme ve kutsallaştırma mekanizmasının 
bir sonucu, ürünüdür.

Bu da tabiî insanı bu yönden de hayvandan farklı kılıyor. Hayvanlarda bir 
aşk olayı söz konusu değil. Çünkü orada cinsel hayat sadece üreyime hizmetle 
sınırlı. 

Demek ki, bu yüceltme ve kutsallaştırma mekanizması insan soyunda çok 
önemli roller oynamaktadır.

Annelerle evlatlar arasındaki ilişkiye dönersek:
Annelerle evlatlar arasındaki sürekli ve yoğun birliktelik, yakınlaşma, iç 

içelikten dolayı oluşan kutsallaştırma, artık onları bir cinsel eş olarak görme-

14 Prof. Dr. Erdoğan Tuncel, Yrd. Dr. Mehmet Koyuncu, Zootekni, Anadolu Üniversi-
tesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 485, s.12.
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me, tersine cinsel yasak getirme kuralını koyduruyor topluma. Tabiî hemen 
belirtelim ki, burada da kuralı koyan annelerdir, kadındır. Erkek de buna zo-
runlu olarak uyuyor.

Erkekle çocuk arasında böylesi bir birliktelik ve emek üretimi olmadığı 
için erkek, böyle bir şeyi asla düşünmüyor, aklına getirmiyor. Çünkü erkekle 
çocuk arasında böyle yoğun duygulaşım ve kutsallaştırma söz konusu değil. 
Böyle bir mekanizma oluşmuyor erkekte.

Ama kadının koyduğu kurala da uymaya mecbur kalıyor. Böylece toplum-
da bu kural benimseniyor ve yerleşiyor.

Toplumsal örgütlenme üretici güçleri yaratır 
Tabiî artık insan yönümüzle beraber, üretimi de kolektif olarak yapıyoruz. 

Dikkat edersek, sürüde her hayvan kendi geçimini kendisi sağlar. Biri diğerine 
yardım etmez. Herkes dikkat edersek kazıyor, otunu kendisi buluyor. Ama 
biz öyle değiliz. Hiç birimiz tek başımıza üretim yapamayız. Değil mi? Tek 
başına üretim olur mu? Yediğimiz ekmek birçok elden, hatta belki on elden 
geçerek bakkaldan, marketten, fırından satın almamız için bize ulaşıyor. Aşa-
maları bir bir saysak, uzar gider... Her şey böyle. Yani giydiğimiz elbise, bu 
maddeler, gözlüğümüz… Değil mi?..

Yani insanlar, geçimlerini sağlarken farkına varmadan birbirleriyle zorunlu 
ilişkilere giriyorlar. Bunlara üretim ilişkileri diyoruz.

Toplum demek, bir organizma demektir. Yani toplum, bizi artık bir 
hücre zarı gibi sarıp kuşatıyor. Hepimiz onun içinde hep birlikte o toplumun 
geçimini, varlığını sürdürmesi için konan, uyulması zorunlu hale getirilen ku-
rallarla hareket ediyoruz. Evimizde otururken, kalkarken, giyinirken bile, tek 
başımızayken bile, o kurallara uyuyoruz biz. Yani her an toplumun baskısıyla 
karşı karşıyayız. Aynı zamanda toplumla aramızda karşılıklı bir ilişki, bir alış-
veriş var. Yani üretime girdiğimiz anda zaten işçi işverenle, memur amiriyle, 
vatandaşa hizmet veriyorsa halkla yüz yüze geliyor. Hemen alışverişler baş-
lıyor karşılıklı ve bunların hepsi kurala bağlı. Toplumun belirlediği kurallara 
bağlı. Yani çok sıkı bir örgütlülük var toplumda. 

Bunlara hepimiz gönüllü uyuyoruz.
Neden?
Geçimimizi rahatça sağlayalım, neslimizi bu şekilde sürdürebilelim diye.
İşte bunu sağlayan toplumsal güçlere biz, üretici güçler diyoruz. Üretici 

güçler, kişilerden bağımsızca işler. Toplumsal örgütlenmenin sonucunda ken-
diliğinden ortaya çıkmış güçlerdir bunlar.

Artık bundan böyle toplumun gelişmesinde çok önemli, belirleyici roller 
oynayacaktır bu güçler.
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Üretici güçler iki başlıdır. Yani iki ayrı ad altında inceleriz biz onları:

1- Maddecil üretici güçler;
2 İnsancıl üretici güçler.

Maddecil olanlar da ikiye ayrılır:
a- Coğrafya üretici gücü;
b- Teknik üretici gücü.

İnsancıl olanlar da yine kendi içinde ikiye ayrılır:
a- Kolektif aksiyon üretici gücü;
b- Tarih yani gelenek görenek üretici gücü.

Böylece üretici güçleri dört başlık altında görmüş oluyoruz. Ya da sınıflan-
dırmış oluruz.

Dedik ya coğrafya artık oluştu. Bu, hayvan için olmayan bir şeydir. Bizim 
geçimimizi ve neslimizi barındıran, içine alan doğa parçası; coğrafya oluyor. 
Daha sonra uluslar ortaya çıkınca bu vatan olur, yurt olur.

Bir de teknik gelişmeye başlıyor zaman içinde.
İlk insan ne yapıyor?
Başlangıçta hayvanları avlamak için sadece sopayı, taşları kullanırken 

daha sonra mızrak, ok ve yay kullanmaya başlıyor. Yani teknik gelişiyor.
Demek ki, Maddecil Üretici Güçler:
Bir: Coğrafya,
İki: Teknik.
Ama bunları bir de kullanan kim var?
İnsan, öbür tarafta.
İnsan deyince; insanın toplum olarak bir iş yapabilme, eylem gücü var. 

Buna Kolektif Aksiyon Gücü diyoruz.
Bir de geçmiş kuşaklardan geçen Gelenekler-Görenekler var.
Bu üretici güçlere göre davranırız biz. Kendi başımıza değil. Doğuştan 

itibaren bize nasıl öğretilirse, geçmiş kuşaklar bize nasıl devretmişse onlara 
uygun davranırız. Ama onları da geliştiririz tabiî…

İşte insancıl üretici güçler, maddeci üretici güçler olmak üzere iki başlı-
dır üretici güçler. Onlar da kendi içinde ikiye ayrılır.

İşte toplumu bu üretici güçler geliştirir. Bu mücadele içinde insanlığımız 
gelişiyor.
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İnsanlık konağına geçişle birlikte maneviyat güçleniyor: 
Duyguların, zihin yeteneğinin gelişimiyle birlikte 

kutsallaştırma…
Üretici güçler geliştikçe doğayla aramızda belli bir ayrımın olduğunu gö-

rür gibi oluyoruz: Doğadan bağımsızca davranabiliyoruz, gezebiliyoruz. Bir 
taş hep yerinde duruyor, ağaç yerinde duruyor, biz dolaşabiliyoruz, avlana-
biliyoruz. Kolektif bir mücadeleyle doğal güçleri istediğimiz yönde, bizim 
yaşamamızı kolaylaştıracak yönde kullanabiliyoruz. İnsanda bunu yapabilme, 
başarabilme bilinci oluşuyor. O zaman, insan ruhu ortaya çıkıyor. Böylece bir 
ruhumuzun (düşünce dünyamızın) olduğu ortaya çıkıyor. Doğanın bir parçası 
olan bedenimizden farklı olarak böyle bir yönümüzün, varlığımızın olduğunu 
da kavramış oluyoruz.

Ama ne zaman?
Aşağı yukarı insanlık konağına sıçrayışımızdan bir buçuk milyon yıla ya-

kın bir süre geçtikten sonra. Ve bu yönümüzü o denli yoğunlaştırıyoruz ki, hep 
maneviyat yönüne yükleniyoruz artık; hayvanlık yönümüz hep baskı altında 
tutuluyor. İnsancıl yönümüze, manevi yönümüze yüklendikçe zihin yeteneği-
miz, duygularımız gelişiyor. Yoğunlaşmamız, duygu yoğunluğu, düşünce yo-
ğunluğu gelişiyor ve onu hayatımızda, çevremizde en çok ilişkide bulunduğu-
muz hayvanlara ya da doğa parçalarına yansıtıyoruz. Onları kutsallaştırmaya 
başlıyoruz. İlk defa insan, doğal akıştan bir sapmaya başvuruyor burada. Ve 
böylece Totemler ortaya çıkıyor.

Yani totemler insanın kutsallaştırma, yüceltme duygulanımını, düşüncesini 
belli bir hayvan ya da diyelim dağ, taş, ağaç, ay, güneş, doğa varlığı üzerine 
yansıtmasından, yoğunlaştırmasından, ona angaje olmasından kaynaklanıyor. 
Ve insanlık Totemizm konağına giriyor.

Dikkat edersek, ilkel toplumlarda, hep Tanrı diye tapındıkları totemler var. 
Bunlar genellikle hayvan oluyor, her toplumun yaşadığı bölgede bulunan en 
çok korktuğu, en çok faydalandığı bir hayvan Tanrılaştırılıyor, Totemleştiri-
liyor. İlkel toplumlarda, insanlık totemizm aşamasına varıyor. Bugün bile bu 
aşamada yaşayan ufak tefek topluluklar var. Bunları yaşayışına ilişkin çokça 
kitap da getirdim buraya. Masanın yanındaki şu çanta dolusu kitaplarda bu 
topluluklar anlatılıyor. Zamanımız elverseydi onlardan da örnekler gösterir-
dik. Ama zamanımız sınırlı. O yüzden geçelim...

Böylesi bir yoğunlaştırmada bulununca, bu totemler gece insanın rüyasına 
da giriyor. Rüyasına girince bakıyor ki, o totemler sabit değil. Geziyorlar. Her 
yerde geziyorlar. Böylece ölümsüz bir varlığın, kendilerinden ayrı ölümsüz 
bir varlığın var olduğu sanısına, inancına kapılıyor insanlar. Yani ilk kez, böy-
lece ölümsüz bir Tanrı kavramı doğuyor. Bu hayvan tanrı olabilir, güneş tanrı, 
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ay tanrı, dağ tanrı, ırmak tanrı olabilir. Çevresinde en yoğun ilişkide olduğu 
şeye yansıtma, angaje olma yoluyla onları tanrılaştırıyor ve onları rüyasında 
da görünce bunlar her yerde var; o zaman, toplumu, dünyayı bunlar yönlen-
diriyor, yönetiyor anlayışı doğuyor, oluşuyor insanda. Ve bundan aşağı yukarı 
500 bin yıl önce ilk totemler ortaya çıkıyor toplumlarda. Ve tabiî bu arada 
insanlık da o Homo Erectus aşamasından Neandertal insan dediğimiz yeni 
bir aşamaya ulaşıyor. Beyin gelişimi de 850-900 cc hacme varıyor.

Çünkü hep beynimizi, yani bilinç-altbilinç örgütlenmesi içinde olan beyni-
mizi kullanıyoruz. Öyle bir örgütlenmeye sahip olan beynimizi kullandığımız 
için beynimiz de sürekli gelişiyor. İşte bu şekilde giderek daha yüksek basa-
maklara yaklaşıyoruz. 100-150 bin yıl önce de yeni bir yasakla karşılaşıyoruz. 
Tabiî bilincimiz, insanlığımız geliştikçe dikkat edersek, yasaklar da geliyor, 
yeni bir yasak ortaya çıkıyor.

Bu yasak, ikinci yasaktan çok daha etkin olan bir yasak: Kız kardeşler 
ve erkek kardeşler arasındaki cinsel ilişkiyi ortadan kaldıran bir yasak.

O aşamada da yavaş yavaş yeni bir konağa daha yaklaşıyoruz. Bu aşamada 
kadının rolü, yönlendirici rolü arttıkça kadın daha da ön plana çıkıyor, kutsal-
laşıyor toplumda. Yani kadın biraz daha kendinin değerine, bilincine varıyor. 
Kendini daha çok kavrıyor. Kendi etkinliği daha fazla toplumda. Kadın daha 
ön plana çıkıyor toplumda. Kutsallaştırma ve yüceltmeler doğa varlıklarından 
alınıyor yavaş yavaş, kadınların üzerinde birikiyor. Kadın olağanüstü kutsal-
laşmaya, kendini kutsallaştırmaya başlıyor ve erkek tarafından da kutsallaş-
tırılmaya başlanıyor. Ve bu o kadar bir yoğunlaşma derecesine ulaşınca, artık 
toplumda her şeye kadının aklının erdiği, her doğru düşüncenin kadın tarafın-
dan ortaya atıldığı, kadının eseri olduğu anlayışı, düşüncesi oluşmaya başlı-
yor. Ve totemlerle, hayvan tanrılarla beraber kadın tanrılar yani posterimizde 
de gördüğünüz Tanrıçalar ortaya çıkıyor ilk kez.

100 bin yıl önce bugünkü insanın ortaya çıkışı
Yeryüzünde insanın olduğu her yerde, bütün toplumlarda böyle bir geçiş 

ve gelişim oluyor, sadece bir ya da birkaç toplumda değil. Ama bütün derken 
yüzde yüzünde de değil. Bazı toplumlar o aşamaya varamıyorlar. Daha alt aşa-
madaki bir inanç sisteminde kalıyorlar çevre şartlarından dolayı. Toplumların 
genelinde diyelim isterseniz. Ama yüzde yüzünde artık kadının hâkim olduğu, 
yönlendirdiği, her şeye karar verdiği bir toplum biçimi oluşuyor. Ve bundan 
sonra insanlık 100 bin yıl önce yeni bir konağa sıçrıyor. İşte bu aşamada beyin 
gelişmemiz tamamlanıyor. Yani 100 bin yıl önce bugünkü insan ilk kez ortaya 
çıkmış oluyor.

Bütün bu gelişmeleri şurada bir paragrafta özetliyor Roger Lewin İsterse-
niz buradan okuyuvereyim bir:
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“(…) İnsan soyunun ilk temsilcileri Australopicetheus’lar, aşağı yuka-
rı 450 cc’lik, (insansı maymun beyni büyüklüğünde) bir beyin sığasına 
sahiptiler. Homo cinsinin ilk ortaya çıkışıyla birlikte beyin hacmi de bü-
yümeye başladı. Homo Habilis’te  (yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden, belki 
de 1,7 milyon yıl öncesine kadar), beyin büyüklüğü 600-800 cc arasında 
değişiyordu. Onun soyundan geldiği sanılan Homo Erectus’ta (1,7 milyon 
yıldan 250 bin yıl öncesine dek) ise, ölçümler 850-1000 cc sınırları içindey-
di. Modern Homo Sapiens’in ortalama beyin sığası (yani ağırlığı) 1350 cc 
kadardır.”15 

Demek ki insanlık, üç aşamadan geçerek, organ gelişmesini tamamlıyor.
1- Homo Erectus,
2- Neandertal İnsan,
3- Homo Sapiens-Us İnsanı.
Bu üç aşamadan geçerek, 100 bin yıl önce bugünkü organizma yapımıza 

kavuşuyoruz ve bu tamamlanmış oluyor. Artık bundan sonra, aradan geçen 
bunca zamana rağmen bir organ değişikliğine uğramıyoruz. Yani 100 bin yıl-
dır beyin gelişimi, beyin ağırlığımız aşağı yukarı aynı kalıyor.

15 R. Lewin, age., s. 217.



Kadın cinsiyetinin alta düşürülüşü
ya da Anahanlıktan Babahanlığa geçiş

Ayrım V
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Orta Barbarlık Konağına kadar
toplumu yöneten kadındır

Ama bu arada toplum biçimlerinden de geçiyoruz. Bir de onları sıraya kı-
saca koyuverelim. İster istemez toplum biçimlerini hep atlayarak, olağanüstü 
özetleyerek anlatmak durumunda kaldığımız için burada kabartılandırmak ge-
rekiyor.

Buraya kadar anlattığımız başımızdan geçen bütün aşamaları, insanlığın 
Vahşet Konağı diye adlandırıyoruz biz. Vahşet Çağı diyoruz bunlara. Bu da 
üç konağa ayrılıyor:

1- Aşağı Vahşet,
2- Orta Vahşet,
3- Yukarı Vahşet Konağı.

Bundan sonra Barbarlık Konağına geliyoruz.
Barbarlık Konağını da kendi içinde üçe ayıracağız:

1- Aşağı Barbarlık Konağı,
2- Orta Barbarlık Konağı,
3- Yukarı Barbarlık Konağı.

Demek ki, Yukarı Vahşet Konağında ilk kez Ana Tanrıçalar ortaya çı-
kıyor.

İlk Ana Tanrıçanın, afişimizde görülen Ana Tanrıçaların yeryüzünde görül-
meye başladığı ilk çağ, demek ki 100 bin yıl yılın biraz öncesi. İlk kez artık 
Ana Tanrıçalar görülmeye başlanıyor. Eski totem geleneklerini de tümüyle 
silmiyor insanlar. Ama onlar sembol olarak kalıyor. Onların işlevini alıyor, 
Ana Tanrıçaya yüklüyor. Artık doğanın da hâkimi bu Ana Tanrıçalardır. Her 
şeye yön veren, yönlendiren, bütün doğa güçlerine sahip olan, dünyayı var 
eden, Ana Tanrıçalardır. Hayvanlar sadece sembol olarak kalıyor. O yüzden 
eski buluntulara baktığımız zaman, hep insan başlı hayvanlar görürüz. Bu ge-
lişimi bilmezsek, bu ne biçim şey diye şaşırırız. Yani başı insan, gövdesi hay-
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van. İşte bu, buradan kaynaklanıyor. Tam geçiş aşaması. Yani totem, hayvan 
tanrılar, tümüyle yok olmamış; semboller haline gelmiş ama asıl ağırlık Ana 
Tanrıçalarda.

Demek ki, kadının etkinliği, toplumda yönlendiriciliği, kutsallığı, yücelti-
mi ilk insanlığa adım attığımız konaktan itibaren hep yukarıya doğru gelişi-
yor, yükseliyor, artıyor.

Demek ki, o aşamaya (Orta Barbarlık Konağına) kadar toplumu yöneten 
hep kadın. Kadınlar hep önde. Zaten kadınların beyin ağırlığı ortalaması daha 
fazla o zamana kadar. Yani Yukarı Vahşette erkeğe oranla daha gelişkin kadın 
beyni.

Kadınlar genelde tabiî evde. Çocukların geçimi, bakımı, aile işlerinin 
düzenlenmesi, ailenin yönlendirilmesi, tüm bunlar kadından sorulur. Erkek, 
sadece dışarıda avla ve toplumun güvenliğini sağlamakla, dışarıdan gelecek 
saldırılara karşı toplumu korumakla görevli.

Tabiî koruma işi de… Hayvanlar âleminde bile kadınlar da sürünün ko-
runmasına aynı oranda yardım ediyor. Dikkat edersek, dışarıdaki örgütlü er-
keklerin ilk saldırısında Cesur Yüreğe dişileri de yardım etti ve püskürttüler 
saldırıyı. Saldırganlar başarılı olamadılar. Ama ne zaman ki yavruyu öldürdü 
Cesur Yürek, lider olarak yavruyu koruyamadı, o zaman hemen işini bitirdiler. 
Gözleriyle öbür saldırgan erkek grubunun liderine “gel” işareti yaptılar. Cesur 
Yürek nasıl başını öne eğiyor, yüzünü buruşturuyor. İnsan duygulanıyor değil 
mi?.. İşinin bittiğini anlıyor. Çaresizce dişilerin gidip o anda bitlerini ayıkla-
maya çalışıyor. Dişilerin gönlünü alıp kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yani 
hayvan ama o duygulanım, o anlayış var… O da biletinin kesildiğini biliyor. 
Ama son bir çare, son çırpınış yani... Umutsuzca, üzgünce medet diyor dişi-
lerine. Dikkat edersek bir kere kapıştı. Yenildi ve dişilerinin arasına döndü. 
Bakındı onlara. Yardım istedi. Ama dişilerden bir yardım yok artık, işi bitti di-
şilerce. Bitti, öldü diyor içgüdü artık. Yavruyu öldürdüğü an işi bitti. Ve ikinci 
defa saldırdı. Yüreklice, cesurca saldırdı. Gerçekten de Cesur Yürek. Ama o 
tek başına. Kaç kişiydi diğer erkek liderler? On bir miydi? On birdi. Baş et-
mesi mümkün değil. Gitti, öfkesinden bir kuru ağacı kırdı, dikkat edersek. İlk 
öfkesiydi ama orada kaldı.

Yani toplumda da erkeğin rolü, tabiî oradaki gibi değil ama genelde av-
cılık ve toplumun güvenliğini sağlamaktır. Tabiî o zaman komünler arasında 
savaşlar da olur. İnsan konağına atlamakla savaşlar bitmiş değil. Tersine hatta 
bugün bile sosyal hayvan olduk ancak. İnsan konağına atlar atlamaz sosyal 
hayvan olduk. Bir taraftan toplum yaratığı insan olduk ama tıpkı totemlerdeki 
gibi hayvanlığımızdan da kurtulamadık. İkisi bir arada...

Kendi soyumuza en büyük zararı gene kim veriyor, bugün bile sosyal hay-
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vanlığımızdan kurtulamadığımız için?
Biz veriyoruz.
Konumuzun başında söz ettik. İki sene içinde Irak’ta emperyalist savaş ve 

işgal yüzünden yüz bin masum insan öldü. Şimdi de AB-D Emperyalistleri, 
gözünü başka masum ülkelere diktiler. Oralara saldırmayı planlıyorlar.

Geçmişte böylesine çılgınca olmadı tabiî savaşlar. Geçmiş atalarımız 
Homo Erectus’tan bu yana çok daha masumdular. Zorunlu oldukça savaştılar 
ve ilkel aletlerle olduğu için daha az kanlı oldu savaşlar, ama oldu hep.

Bu süreç içinde üretici güçler gelişiyor; insanlık bir konak daha atlıyor. 
Ve sadece avcılıkla kalınmıyor. Yukarı Vahşette ufak tefek de olsa tek tük 
bahçecilik de yapılıyor. Bitki üretiminden de faydalanmayı biliyor insanlar. 
Yani bahçede belli şeyleri ekip yetiştirebiliyor. Ama asıl bitki üretimi, daha 
doğrusu tarım, Barbarlık aşamasına sıçrayınca düzenli şekilde yapılmaya baş-
landı. Barbarlık Konağına sıçramamız da aşağı yukarı 50 bin yıl önce oldu. Bu 
konağa geçince aletleri de araçlarımızı, tekniğimizi de yavaş yavaş geliştirdik. 
Onları da kullanmaya başlıyoruz. Bu süreçte Ana Tanrıçaların önemi daha da 
arttı. Kadının toplumdaki rolü daha da arttı.

Ne zamana kadar?
O konağın (Barbarlık Konağının) orta basamağına (Orta Barbarlık aşama-

sına) gelinceye kadar.
Ama o arada insan, yeni bir sıçramaya daha geçti. Hayvanları sadece avla-

makla kalmayıp evcilleştirme imkânına sahip olunan hayvanları evcilleştirip 
üreterek çoğaltmaya da başladı.

Maddi zenginlik, çapul savaşları
ve etkinliğini kaybeden kadın...

Tanrıçalar yerine erkek Tanrılar...
Bu çok yeni bir aşamaydı. O zamana kadar üretim çok zayıftı. Yani topla-

yıcılık ve küçük çapta avcılıktı ama o konaktan itibaren artık, avcılık ikinci 
plana indi. Çünkü faydalanacağın aynı hayvanı, çok daha kolay şartlarda ne 
yapabiliyorsun? Daha çok miktarda elde edebiliyorsun üreterek. Yani Sürü 
Ekonomisine geçti insanlık.

Sürü ekonomisine geçince bu aşamada evlilik biçiminde de yeni bir ge-
lişme oldu. Ona biraz sonra değineceğim, geçeceğim. Dikkat edersek, evlilik 
biçimi de hep zikzaklı bir şekilde, insanlığın gelişmesiyle birlikte o ilk konak-
tan itibaren sürekli daralmaya başlıyor. Dedik ya, düz bir seyir halinde gitmez 
hiçbir şey; hep çelişkilidir gelişmeler, diye. Bu olayda da aynı şekilde yürüyor 
süreç.

Toplumun geldiği bu yeni aşamada sürüler olağanüstü gelişmeye, çoğal-
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maya başladı.
Ve hayvanlarla uğraşan, sürüyü güden, otlaklarda gezdiren kim?
Erkek.
Bu durum erkekte bir etkinliğin, bir gücün olduğunun giderek toplumda 

kabulüne vardırdı işi. Çünkü bakıyorsunuz, toplumun geçinmesi için bir anda 
bol miktarda hayvan ortaya çıkıveriyor.

Bunu da kim yapmış oluyor? Kim becermiş oluyor?
Erkek becermiş oluyor. Ve sürüyü hep erkek gezdirdiği, otlattığı, koruyup 

kolladığı için toplumda da bunun üreticisi olan, bu konuda söz sahibi olan 
erkeğin daha önemli cinsiyet olduğu şeklinde bir düşünce oluşuyor. Buralar 
çok önemli yeniden bir nirengi noktasına yaklaşıyoruz bu aşamayla birlikte.

Tabiî o zamana kadar savaşlar hep zorunlu karşılaşılan durumlarda olurdu. 
Yani insan, gidelim şu toplumu öldürelim diye bir düşünceye sahip değildi. 
Çünkü geçim ve üreyim yasası da öyle bir şeyde çıkar görmüyordu. Dedik ya, 
bizim bütün eylemlerimizi bu iki yasa, bu iki istek yönetir, yönlendirir diye. 
E, gidip hiç yoktan başka bir toplumla dövüşmek, ölmek, öldürmek bu iki 
yasanın da çıkarına değildi. Tersine zararınaydı. O yüzden böyle bir şey ancak 
rastlantısal durumlarda gerçekleşiyordu.

Ama şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Sürülerle birlikte toplumda o güne 
dek görülmedik bir zenginlik ortaya çıktı. O zamana kadar, yani Orta Bar-
barlık Konağına kadar, aşağı yukarı 10 bin, 15 bin yıl öncesine kadar, her 
toplumun, her komünün elindeki gıda miktarı ancak kendisinin günlük tüketi-
mine yetecek miktarda oluyordu. Av avlıyor, geliyor günlük tüketiyor. Meyve, 
sebze devşiriyor günlük tüketiyor. Böyle bir geçim söz konusuydu. Ama o 
aşamadan itibaren toplumlarda bir zenginlik birikimi de oluşmaya başladı.

O zaman bu yeni bir düşünce doğurdu insanlarda. Artık savaşın yeni bir 
sebebi oluştu.

Kendini güçlü hisseden bir komün, diyelim bir kabile, bir aşiret, gidip elin-
de şu kadar sürü bulunan bir başka kabilenin, aşiretin elinden o sürüyü kapar 
gelirse ne olur?

Bir anda onlarca belki yüzlerce hayvana sahip olur. O zaman yeni bir, o 
güne dek görülmedik yeni bir savaş durumu ortaya çıktı: Çapul Savaşı, Yağ-
ma Savaşı. Toplumların, birbirlerinin ellerindeki hayvan zenginliğini yani 
sürüleri kapma savaşı ortaya çıktı. Ve bu savaşlarda başarısız lider erkeğin 
yani komutanın hiçbir şansı kalmıyor. Ama başarılı olanlara olağanüstü bir 
güç kazandırmaya başladı. Bir otorite durumu doğdu.

Bu da ne yaptı?
Erkeğin konumunu, gücünü, toplumdaki gücünü, saygınlığını artırdı. Kut-
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sallığını artırdı. İşte bunun yansıması olarak artık Tanrılar, erkekleşmeye de 
başladı. Yani Ana Tanrıçaların yanında Erkek Tanrılar ortaya çıktı.

Demek ki bütün bu dini sistemlerimizi yaratan toplumun gelişim kanun-
larıdır. Üretici güçlerin hareketiyle oluşan, toplumu yönlendiren gelişim ka-
nunlarıdır. İnsanın düşüncelerini ve inançlarını da belirleyen, yaratan bunlar. 
Kadın Tanrıçalarla yanında erkek Tanrılar da beraberce görülmeye başlandı 
bu aşamada.

Şimdi gene kitabımıza bakalım…
Anadolu Medeniyetler Müzesi denen (gelirken sokağını gördük, siz de 

görmüşünüzdür) yakınımızda bir müze var. O müzede geçmişimize dönük, 
onları anlatan çok değerli buluntular var. Tanrıçalar var. Tanrılar var. Totem 
Tanrılar var. Kabartmalar, heykeller vb. hep geçmişimizi anlatan değerli ka-
lıntılar var. İşte Anadolu’muzun Ana Tanrıçası da yani afişlerimizde gördüğü-
müz bu Tanrıça da burada. Hemen bir kaç yüz metre ilerimizde, uzağımızda 
duruyor.

İnsanlığın bu anlattığım gelişiminden şu kitabı hazırlayanların haberi yok. 
Böyle bir gelişimi bilmezler ne yazık ki. Dedik ya, sosyal bilimlerde Türkiye 
genelde bir çöl, diye. Ama şu basit gerçeklik bile bu geçmişimizi anlatıyor 
ama dilini çözersek anlatır: Bakarsak en eski tarihli heykeller hep Tanrıça hey-
kelleridir. Milattan Önce 8 bin yıl, 6 bin yıl, 7 bin yıl önce bulunan, 5 bin yıl 
önce bulunan heykeller hep Tanrıça heykelleridir. Ama bu tarafa doğru gel-
dikçe azar azar yani Antika Tarihte bugüne doğru yaklaştıkça Tanrı heykelleri 
de (tabiî hepsinin tarihi belli, şimdiki teknik metotlarla bu buluntuların kaç 
yıllık olduğu hemen anlaşılıyor), Tanrılar da ortaya çıkıyor. Yani bu kitap bile 
tek başına şu 10 bin yıllık geçmişimizi somutça, kanıtlarıyla ortaya koyuyor. 
Bu müzedeki buluntular bile... Ama hep söylediğimiz gibi, bu metodumuzla 
geçmişimizi bileceğiz. Bakıp aydınlatacağız, göreceğiz. 

Bir kadın arkadaşım arada yanıma geldi; “Bunlar, bu zamana kadar an-
lattıklarınız özellikle biz işçiler için biraz sıkıcı oluyor. Bugün bizim günlük 
dertlerimizden söz etseniz daha ilgi çekici olur.”, dedi.

Ben de dedim ki; “O konuda benim size anlatacağım, öğreteceğim bir şey 
yok ki... Bunları en iyi yaşayan bilir değil mi? Biz dışarıdan görerek biliyoruz. 
Ama siz yaşayarak benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani kadının bugünkü 
çektiği sıkıntıları, acıları hepiniz benim bildiğimin üç-beş katı biliyorsunuz.  
E, sizin bildiklerinizi daha alt düzeyde benim size tekrarlamam bir yarar sağ-
lamaz.

“Ama bunların sebebi ne? Yani nasıl böyle, neden böyle oldu?
“Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunları anlatırsam eğer anlatabilir-

sem, o zaman size faydalı olurum.”, dedim.
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Dikkat edersek her şey bir süreç ürünüdür. Dişinin ve insan basamağına 
geçerken kadının rolü de hep yükselişle geçti ve bir yere kadar geldi: Zirveye 
geldi.

Ondan sonra dikkat edelim…

Sürü ekonomisi
1,7 milyon yıl süren Anacıl Düzeni bitiriyor:

Babahanlık düzenine geçiş…
Dedik ki sürünün gelişmesiyle, çoğalmasıyla toplumda artı bir zenginliğin 

oluşması ve çapul savaşlarıyla güçlü, yetenekli, savaşkan erkeğin toplumda 
güç sağlaması, onu yüceltti. Artık kutsallaştırmalar erkek üzerinde yoğunlaş-
maya başladı. O güne kadar toplumu yönlendiren, her şeyi yaratmış görünen, 
yaratan, yön veren kadın, artık o maddi zenginliğin erkek tarafından üretil-
diğinin ortaya çıkmasıyla beraber yavaş yavaş ikinci plana düşmeye başladı.

Dikkat edersek her şeyi belirleyen, toplumun gelişim kanunlarıdır. O aşa-
mada artık toplumda da bir altüstlük oluşmaya başladı. Tarihte bu çağa biz 
Kahramanlık Çağı diyoruz. Tarih okuyan arkadaşlar, sosyal bilimler okuyan 
arkadaşlar rastlamışlardır, karşılaşmışlardır bu kavramla. İnsanlığın Kahra-
manlık Çağı bu aşamada başlar. Demek ki Orta Barbarlık Konağının, yani 
bundan 10 bin yıl öncesinde, Orta Barbarlık Konağının yarısında, ortasında, 
10 bin yıl öncesinde Kahramanlık Çağı dediğimiz, Tarihte o ad verilen insan-
lığın çağı başlar.

Ailede de yeni bir aşamaya geliyor artık insanlık. Kardeşler arasında dedik 
ki cinsel alışveriş yasaklanıyor. İlk önce aynı anadan doğma kardeşlerin cinsel 
alışverişi yasaklanıyor. Ama bu da sonuna kadar varacak. Yani bir şey toplum-
da olsun, doğada olsun sonuna kadar varmadan zıddına dönüşmüyor. Yasaklar 
giderek o hale geliyor ki artık erkek kardeşlerin çocukları arasındaki evlenme 
de, torunları arasındaki evlilik, birleşme de yasaklanıyor. Ve artık dışarıdan, 
başka toplumlardan, kanlardan evlenme mümkün oluyor ancak.

Böylece toplum yeni aşiretlere, yeni kabilelere, yeni kanlara, yeni boylara 
bölünüyor artık. Dikkat edersek her aşiretin, bir sürü alt kanları var, boyları 
var. İşte bu bölünmeler de o zaman ortaya çıkıyor. İlk ortaya çıktığında her bo-
yun, her kabilenin ayrı ayrı Tanrıçaları oluyor, Tanrıları oluyor. Hepsi kendine 
yeni bir totem buluyor yahut yeni bir Tanrıçası oluyor hepsinin. En üstteki aşi-
retin genel totemi de artık o totemlerin genel bir sentezi oluyor. Hani diyelim 
ayakları at, başı insan, gövdesi kaplan olan bu tür totemlerle karşılaşıyoruz. 
İşte o tür totem heykelleri, tanrılar sentezi oluyor ilk ortaya çıktığında. Aşiret 
onların hepsini birden sentezliyor, bu sentezlenen totem de aşiretin tamamının 
genel totemi oluyor.
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Böylesine bir aşiretler konfederasyonu ortaya çıkınca onların totemlerinin, 
Tanrıçalarının, Tanrılarının bir araya gelmesiyle bir Tanrılar topluluğu da orta-
ya çıkmış oluyor aynı zamanda. Tanrıların, Tanrıçaların çoğalması da buradan 
kaynaklanıyor.

Ve evlenme biçimi de gelişiyor. Artık o aşamada ortaya çıkan aile biçimine 
Çok Başlı Evlenme diyoruz.

Bir üst aşamada, basamakta da giderek o da daralıyor, artık İki Başlı Ev-
lenmeye geçiliyor.

Yani evlilik biçimleri de sürekli daralıyor. Ama gevşek bir tek eşli ailedir 
burada söz konusu olan. İstedikleri zaman bırakabiliyorlar. Bazen aynı evler-
de yaşıyorlar, bazen farklı evlerde yaşayabiliyorlar. Çocuklar hâlâ anaya ait 
sayılıyor.

İşte bu aşamada kadının toplumdaki rolü giderek azalıyor. Çünkü sürü er-
keğin elinde. Erkek, diğer kabilelerle yapılan savaşı kazanınca bir anda elin-
deki mevcut sürü miktarının bir misli, iki misli sürüye sahip oluveriyor. Ve 
sadece yendiği aşiretin, kabilenin sürülerini yağmalamakla kalmıyor. Bu sefer 
kadınlarını da yağmalamaya başlıyor. Onları da getiriyor, kendi evine koyu-
yor. Böylece ilk defa, kadın cariyeler de oluşmaya başlıyor.

Kadın artık toplumda ikinci cinsiyet durumuna geliyor yavaş yavaş, ama 
bir anda değil. Her şey bir sürecin ürünü başta da söylediğimiz gibi. Süreç 
içinde oluyor bunlar. Ve ortalama 10 bin yıl önce kadın, genel olarak toplumda 
ikinci cinsiyet durumuna geçiyor; artık erkek ön plana çıkıyor. İşte toplumda-
ki bu büyük altüstlük bu sebepten kaynaklanıyor. 1,7 milyon yıl süren Anacıl 
Düzen, artık Babaerkil, Babahanlık dediğimiz düzene dönüşüyor. Dedik ya, 
her şey zıddına dönüşerek gelişir diye, burada da bir dönüşüm söz konusu olu-
yor. Ama kadın bir anda alt duruma düşmüyor tabiî. Yavaş yavaş oluyor bu. Ve 
dinlere baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Kutsal kitapları okuduğumuz 
zaman aynı durumla karşılaşıyoruz. Mitolojilere baktığımız zaman, mitoloji-
ler aynı şeyi söylüyor bizlere.

İsterseniz şimdi bu altüstlüğü buradan, bu kitaptan (Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi Yayını olan Tanrılar ve Tanrıçalar kitabından) bir izleyelim gö-
rüntülerimizle. Arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Evet arkadaşlar, tarihlerine 
dikkat edelim.

(Sözü edilen kitaptaki resimlerin Sinevizyon olarak hazırlanmış görüntü-
leri perdeye aktarılmaya başlanır. Bir sonraki sayfada bu fotoğrafların bir 
kısmını sunuyoruz.  - Yayınevinin notu)
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yayımlanmış olan TANRILAR VE 
TANRIÇALAR kitabının kapak resmi: Ana Tanrıça Kibele’nin heykeli.

Kitap, fotoğraflarda da izleyeceğimiz gibi, dönemlere göre Tanrıçaların ve 
Tanrıların kabartmalarını ve heykellerini içermektedir.

Konferans’ta tüm fotoğraflar gösterilmiştir. Fakat biz kitap için seçme yapmak 
zorunda kaldık.
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Ana Tanrıça kabartması arkadaşlar, Çatalhöyük. Konyalı arkadaşlarımız 
biliyorlardır, Konya’nın 45 kilometre güneyindedir Çatalhöyük, ünlü Ana 
Tanrıçanın memleketi.

Bu... Ben de buradan rahatça okuyamıyorum. Pek okunaklı değil. Evet Ça-
talhöyük, Milattan Önce 6 bin yıl ilk yarısı. Yine Ana Tanrıça. Çatalhöyük 
6 bin yıl. Hep topraktan yapılma. Teknoloji geri daha dikkat edersek. Doğal 
malzeme. 
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Çatalhöyük, arkadaşlar. Hep 6 bin yıla ait. Dikkat ettiysek hiç Tanrı yok, 
hep Tanrıça.

Çatalhöyük evet.
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İlk kez bir Tanrı görüyoruz. Leopara Binmiş Tanrı Heykelciği. İlk kez bir 
Tanrıyla karşılaştık dikkat edersek. (Üstte solda) O kadar Tanrıçadan sonra ilk 
kez bir Tanrı gördük. Bu da Boğaya Binmiş Tanrı Heykelciği. (Taştan yapılmış). 
6 bin yıl önce. (Üstte sağda)

Evet, Çatalhöyük. 6 bin yılın ilk yarısı. (Aşağıdaki iki fotoğraf)
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Dikkat edersek altüstlük bir anda olmamış. Yani aynı tarihte hem Tanrıça-
lar var, hem Tanrılar var. Yani aşağı yukarı erkek hafifçe üste geçmiş ama bir 
denge durumu var. Hani dedik ya, her şey bir sürecin ürünü diye.

Evet. Görüldüğü gibi Tanrılar ve Tanrıçalar birlikte bulunuyor. 
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Ve afişteki Ana Tanrıçamız. Bakın leoparlara hükmediyor. İki yanında leo-
parlar var. Yani her şeye hâkim. Yandan, arkadan görünümleri. Ve dikkat eder-
sek aynı zamanda, doğaya hükmettiği gibi, hayata da hükmediyor. Hayatın da 
yaratıcısı, var edicisi. Bu biçimleri vermek, anlamsız değil. Doğurganlığın, 
üretkenliğin, nesli sürdürme gücünün sembolü, göstergesi.
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Dikkat edersek şu ana kadar 22 Tanrıçaya karşılık sadece 6 Tanrı gördük. (Ta-
biî bu rakamlar “Tanrılar ve Tanrıçalar” kitabına göre verilmiş rakamlardır. Biz 
kitaptaki resimlerin  tümünü koymadığımız için buraya koyduğumuz resimlerin  
sayısı farklıdır. y.n.) O zaman bile hâlâ Tanrıçalar Tanrılardan sayıca daha fazla.

Hacılar, Burdur’un yirmi dört kilometre güney batısında.
6 bin yıl, evet. Hacılar.
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Şimdi Kalkolitik Dönem geldiğimiz. Kalkolitik Dönem, Milattan Önce 5 bin 
yıllarında başlıyor, 3 bin yıllarına kadar devam ediyor. Kalkolitik Çağ dediğimiz, 
yani Bakır-Taş Çağ. Taşla beraber artık ilk kez bu dönemde madenler de kullanıl-
maya başlanıyor. Yani dedik ya teknik de kademe kademe gelişiyor diye.

Burada da hâlâ bakın 5 bin yılın ilk yarısı. Tanrıçalar. Demek ki bu toplumda, 
daha bu bölgelerde kadın hâlâ etkinliğini koruyor. Ama biz genelde dedik ki, 10 
bin yıl önce alta düşmeye, ikinci cinsiyet olmaya başladı kadın. Dedik ya bir anda, 
her yerde bir anda, olacak diye bir durum yok. Yani ilk 10 bin yıl önce ortaya 
çıktı, görüldü ilk kez dedik kadının toplumda alta düşmesi. Ama Anadolu’muzun 
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bu bölgelerine bakarsak kadın hâlâ, buradan anlaşıldığına göre, toplumda önder 
konumda. O döneme ilişkin yazılı hiçbir şey yok. Yazı yok çünkü o çağda. O 
sebepten Tarihi sadece böyle objelerin işaret ettiği sembollerden çözebiliyoruz.

Bu Tanrıçalarımıza ne ad veriliyor? O zaman bunların adları neydi?

Onları da bilmiyoruz. Çünkü onların dillerini bilmiyoruz. Dilleri de yok ol-
muş. Yazıları zaten yok. İlkel Sosyalist Toplumu yaşıyorlar hâlâ. Özel mülkiyet 
yok toplumda. Yani o bakımdan kendilerine ne ad veriyorlardı bilmiyoruz onları. 
Sadece bu maddi cisimleri kaldı bize. Toprak altında binlerce yıl yattığı için kaldı.



103

Ve Eski Tunç Çağına geldik.
Demek ki, Tunç Çağı da 3 bin yılından itibaren başlıyor. Biliyorsunuz ba-

kır, çinko, kalay alaşım yapılarak, tunç oluşuyor. Artık silah olarak bakıra göre 
daha sert bir maden kullanılmaya başlanıyor. Hem silah olarak hem kap ka-
cak olarak günlük hayatta kullanılmaya başlanıyor Tunç. O yüzden Tunç Çağı 
deniyor bu çağa. Daha Demir Çağına var. Genelde bu tarihlendirmeye göre, 
Milattan Önce 3 bin yılında başlamış oluyor Tunç Çağı.
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Horoztepe, Tokat. Milattan Önce 3 bin yıl sonu. 
Biraz önce gördüğümüz resimle birlikte geldik Hasanoğlan’a. Hasanoğ-

lan, biliyorsunuzdur, Ankara’ya 40 kilometre kadar mesafededir. Bu heykel 
Altındandır.

Asur Koloni Dönemi ve Hitit dikkat edersek. Asur Koloni Dönemi, işte ilk kez 
Asurlular biraz önce dediğim gibi, kervanlarla Medeniyet ürünlerini Anadolu’ya 
getirmeye başlıyorlar. O zamana kadar Anadolu’da daha sınıflı toplum yok. Mede-
niyet ürünü yok. Anadolu insanı kendi doğal gelişimini sürdürüyor o tarihe kadar. 
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İlk kez burada, Kayseri’de, o zamanlar Kaniş deniyor, bir koloni şehri kuruyorlar. 
Ve ondan sonra Anadolu’da artık altüstlükler çok daha hızlı olacak.

Tanrı heykelciği. Boğazköy.
Artık Tanrılar dikkat edersek, daha çoğalmaya başladı. Ama yine de Tanrıçalar var.
Kültepe Tanrı heykelciği. Tanrı kabartması.Yeniköy, Çorum.
Evet, Tanrılar başlıyor artık. Daha çoğaldı.
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Geç Hitit, Urartu ve Frig artık Medeniyet hızla yaygınlaşıyor Anado-
lu’da. Bilindiği gibi Hititler’le birlikte Sınıflı Topluma geçilmiş oluyor Ana-
dolu’da.
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Helenistik ve Roma Çağı’na geldik artık. 
Dikkat edersek teknik de gelişmiş oluyor artık. Heykeller daha özenilerek 

yapılıyor. Ve genelde usta işi, usta ellerden çıkma oluyor.



Ayrım VI

Mitolojilerin ve Kutsal Kitapların anlatımıyla
Kadının alta düşürülme süreci 
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Mitolojilerin anlatımıyla
Kadının Toplumda alta düşürülmesi

Ve artık anlaşılacağı gibi, erkeğin hâkimiyeti toplumda giderek pekişiyor. 
Ve bu arada, erkek yeniden hareme de sahip olmaya başlıyor. Savaşlarda elde 
ettiği cariyeleri hareme de getiriyor. Onlar üzerinde cinsel anlamda da haki-
miyet kurarak sahiplik durumu yaratıyor. Erkek, artık toplumda elde ettiği 
ekonomik güçle beraber, o ilk insanlığa adım atarken bilinçaltına hapsetti-
ği hayvancıl duygularını; yeniden yaşamaya, bilincinin, toplum durumunun 
önüne çıkarmaya başlıyor. Ve ilk kez toplumda bir cinsiyet, insan soyunun bir 
diğer cinsiyetini aşağılıyor artık.

Buna biz kadının toplumda alta düşürülmesi diyoruz. Yani o güne dek 
eşit, kandaş, özgür insanlardan oluşan toplulukta bir cinsiyet artık ikinci sınıf 
durumuna itiliyor. Aşağılanıyor. Hor görülmeye, küçük görülmeye başlanıyor. 
Demek ki yarımız olan kadının bugünkü ikinci cinsiyet olma durumu, ilk kez 
o tarihte görülmeye başlandı ya da ortaya çıktı. Gelişim sürecimiz ve bu süreç 
içinde kadının toplumda ikincil plana düşürülmesini yaratan, ortaya çıkaran 
sebep budur. 

Bunu her yerde görürüz. Bu mitolojilere baktığımız zaman görürüz. Or-
tadoğu mitolojisine bakarsak, hangi mitosu okursak okuyalım, bu kadın Tan-
rıçalara karşı, kadın cinsiyetine karşı erkeklerin savaşına tanık oluruz. Yani 
bu gelişim şemasını bildikten sonra bütün bu mitolojilerin dili çözülür. Hepsi 
konuşmaya başlarlar karşınızda.

İki tür savaş anlatılır Sümer mitolojisinden başlayarak Ortadoğu mitoloji-
lerinde. Yunan ve Roma mitolojileri de aynı şekildedir. Hep bu iki düşmana 
karşı yapılan savaşlardan söz ederler. Yani bu koca koca mitolojilere baktığı-
mız zaman şu iki başlı savaşı görürüz:

Bir; Kadın Tanrıçalara, yani kadın cinsiyetine karşı yapılan savaşlar,
İki; Grek, Roma ve Ortadoğu toplumlarının, diğer toplumlara karşı yaptığı 

savaşlar.
Hep bu iki savaşın hikâyeleştirilmesi, yüceltimlerle dini kılıfa büründürül-
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mesidir mitolojiler.
Yine Yunan, Roma... Bu koca koca kitaplardaki anlatılan bütün mitolojiler, 

bu iki savaşı anlatır bize. Ve giderek kadın artık cadıdır, yılandır, canavardır 
bu mitolojilerde. Çünkü dedik ya, kadın, bu milyonu aşkın yıl süren etkinliği-
ni bir anda kaybetmez. Her şey bir sürecin, bir mücadelenin ürünüdür. Erkek 
de o mücadeleyi verip o etkinliği, o gücü elde edebilmek için çok uğraşıyor.

Dinlerde de aynı şeyi görürüz. İsterseniz mitolojilerden bir iki örnek ve-
relim. Zamanımız ne kadar bilmiyorum. Örnekleri de ona göre sınırlayalım. 
Arkadaşlarımızın yorgunluk durumu ne?..

Mesela Sümer Mitolojisi’nden… İlk ortaya çıkan mitoloji… İnsanlık Sü-
merler’de biliyorsunuz, ilk kez Mezopotamya’da toprağa yerleşiyor ve Tarı-
mın getirdiği zenginliklerle beraber, Sınıflı Topluma geçiliyor orada. İlk kez 
sınıf farklılıkları, sınıf ayrışmaları ortaya çıkıyor.

Bir mitos anlatayım. Kadının düşüşü yani ikinci cinsiyet haline getirilmesi 
çok güzel anlatılıyor. Kozmogoni Mitosları bunlar. Yani doğanın ve toplu-
mun nasıl oluştuğunu anlatan mitoslar. Dinlerde de aynı şey anlatılır ya…

“1. Başlangıçta ilksel deniz vardı. Elimizdeki Sümer metinlerinde ilk-
sel denizin kökeni ya da yaratılışıyla ilgili şimdiye değin keşfedilmiş bir 
şey yoktur ve Sümer bilgelerin ilksel denize bir tür birincil neden ve ilk 
harekete geçirici olarak bakmaları, zaman ve mekânda bundan önce ne 
olduğunu kendilerine asla sormadıklarının göstergesidir.

“2. İlksel deniz, gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda ge-
tirdi. Bu kanı hâlâ tek önemli kaynak olan iki dizeye dayanır.

“Gök ile yer dağının ardında,
“An, Anunnakileri (ardıllarını) dölledi
“3. Tanrılar insan biçiminde kişileştirildiğinde, An (gök) eril, Ki (yer) 

dişildi. Onların birleşmelerinden hava-tanrısı Enlil doğdu. (Bunlar Sümer’in 
Tanrıları. - N. Ankut) Gök-tanrısı An’ın Enlil’in babası olduğu en azından 
bir metinde ifade edilmiştir, ancak Ki’nin annesi olduğunu söyleyen bir 
metin şimdiye dek bulunamamıştır. Bununla birlikte Enlil, yerden göğü 
ayıran, yani Ki’den An’ı olarak tanımlandığından, onların cinsel birleş-
meleri yoluyla bunu gerçekleştirdiğini düşünmek mantıklı görünüyor.

“4. Hava-tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası An göğü alırken, En-
lil annesi Ki’yi, yeri, aldı, Enlil ile annesi Ki’nin birleşmesi-tarihsel devir-
lerde Ninmah, “yüce kraliçe”, Ninhursag, (kozmik) dağın kraliçesi, Nintu, 
“doğurgan kraliçe” gibi çeşitli adlar verilen kraliçeyle özdeşleştirilmiş ola-
bilir- evrenin düzenini, insanın yaratılışı ve uygarlığının kuruluşunu baş-
lattı. S. 80’de geçen metne sözcüğü sözcüğüne dayanan yukarıdaki ifade 
oldukça şaşırtıcı ve kuraldışıdır. Göğü ele geçirenin gök-tanrısı An olması 
gibi, aynı şekilde yeri ele geçirenin de hava-tanrısı Enlil değil, yertanrıçası 
Ki olması beklenebilir. Bu nedenle, panteonun gelişiminın ilk devirlerinde 
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Sümer din adamlarının yeryüzü gibi çok önemli bir kozmik oluşumdan 
sorumlu tanrı olarak eril bir ilaha sahip olmanın daha yeğlenebilir ol-
duğuna karar verdiklerini düşünmek akla yakın görünmektedir (diyor, 
arkadaşlar, yazarımız. Halbuki, burada erkek tanrıyı kadından daha öne geçir-
me çabası yatıyor. - N. Ankut) ve bunlar Nippur-kökenliler arasında Enlil’e 
yerin efendiliğini yakıştırmakta başarılı olmuşlardır. (Nippur, Enlil’in 
ana tapınağı olan Ekur’un bulunduğu yerdi, ayrıca tarihsel devirlerde 
bütün ülkenin önde gelen kutsal yeriydi.) Bundan dolayı yeryüzündeki 
egemenliğinden yoksun bırakılan Ki (yani Ana Tanrıça  Ki. Yeryüzünde-
ki egemenliği elinden alınıyor, arkadaşlar. - N. Ankut), insanın yaratılışında 
başlıca rolü oynama, ülkenin “ebe”si olma ve hastalıkları sağaltan birkaç 
tanrıyı doğurma gibi bir ana ilaha daha uygun güçlerle donatıldı. Şimdi 
bütün olarak yeryüzünden sorumlu değildi, (Artık yeryüzünün sorumlulu-
ğunu erkeklere kaptırıyor. - N. Ankut) bu durumda Ki adı da Ninhursag, 
Nintu, Ninmah’a, şu ya da bu türden bütün adlara çevrildi ve panteonda 
An ve Enlil’den sonra gelerek, üçüncü sıraya indirildi.

Yani kocasından ve oğlundan daha aşağı düşürülüyor. Panteon; tanrılar evi. 
Tanrı heykellerinin, heykelciklerinin bulunduğu ev, arkadaşlar. Orada da bir 
hiyerarşi var. En önemli tanrı birinci sırada olur. Üçüncü sıraya düşürülüyor.

“Ancak ilk devirlerinde Nippur’un dinsel ve tinsel üstünlük alanında 
bir rakibi vardı: güneyde 120 mil kadar uzaklıktaki Eridu kenti. Eridu’da 
Ea adlı yerel bir ilah vardı ve bu kentin gözü yükseklerdeki din bilginleri 
onu ülkenin en yüce ilahı yapma hevesindeydiler,

Değişik kentler kuruluyor, arkadaşlar, Sümer’de. Ur, Uruk, Lagaş… İşte 
her kentin kendi bir Tanrısı var. Bunlar giderek federasyon oluyor. Devlete 
varıyor. İşte onu yükseğe geçirmek istiyorlar, arkadaşlar. O yüzden yapma 
hevesindeydiler.

“(...) yeryüzündeki efendiliği iddiasını daha da ileri götürme ve iddiayı 
daha da kesinleştirme çabasıyla ona, sonrasında onun Sümer adı olan en-
ki, “Yeryüzünün Efendisi,” sıfatını verdiler. Ama Enki birkaç yüzyıl son-
ra Ninhursag’ın yerine geçmeyi becermesine ve panteonda üçüncü sıraya 
yerleşmesine karşın Enlil’i yerinden etmeyi başaramadı ve Enlil-banda, 
bir tür “Küçük Enlil” olarak ikinci en iyi olmakla yetinmek zorunda kal-
dı.”16

Demek ki bu Tanrı Enki gelince, kadın Tanrıça bir kat, bir kademe daha 
aşağı yani dördüncü sıraya düşürülüyor. Yani burada açıkça, kadının kademe 
kademe aşağı düşürüldüğünü görüyoruz.

16 Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, 1. Basım, s. 8-10.
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Kutsal kitaplarda kadın
İbrahim, Lut ve Davut döneminde

kadının hor görülmesi, aşağılanması üzerine
Aynı şeyi dinlerde de görürüz. Bu, ilk kutsal kitap Tevrat. (Konuşmacı 

Tevrat’ı gösterir-D.Y) Burada da çok açık görürüz kadının kademe kademe 
aşağıya düşürülüşünü.

Mesela hepimizin çok yakından bildiği kurban mitosu vardır. Tevrat’ta İb-
rahim’in bizce İsmail’i, Yahudilerce İshak’ı kurban etmesinin mitosu anla-
tılır.

İbrahim dikkat edersek Ur’dan kalkıyor, Mısır’a kadar gidip geliyor. Yani 
Göçebe Barbar Toplum şefi, İbrahim. Eşi Sare. O da toplumda kadının Ana-
han geleneğini sürdürüyor. Hâlâ etkinliğini yitirmemiş. Sare, çocuğu olma-
yınca Mısır’dan getirdiği cariyesi Hacer’i İbrahim’e sunuyor; “Bari ondan 
bir çocuğun olsun.”, diyor. Ondan çocuğu olunca da Hacer”i kıskanmaya 
başlıyor. Bu kıskançlık giderek tahammül edemeyeceği bir noktaya ulaşıyor. 
İsmail (İbranilerin deyişiyle İshak) on üç yaşına gelince; “Beni aşağıladı bu 
eski cariye Hacer, kısırım diye. Götür bunu oğluyla birlikte çöle at.”, diyor. 
Sare’nin isteğine uyarak, kadının etkinliği hâlâ var toplumda, İbrahim götürü-
yor (onlara göre İshak’ı, Müslümanlara göre İsmail’i) oraya atıp geliyor.

İbrahim, MÖ 1900’lerde yaşamıştır. O dönem İsrail toplumu Orta Barbar-
lık Konağı dediğimiz konağa, Çoban Toplum aşamasına gelmiştir. Bu konak-
ta, hep sözünü ettiğimiz gibi, kadın alta düşürülmüştür. Babahanlık konağıdır 
bu. Fakat kadının topluma önderlik ettiği dönemdeki saygınlığı ve gücü de bir 
anda tümden yok olmaz, zaman içinde eritilir o.

Nitekim burada da İbrahim kabilesinde yönetimi ele almıştır erkek olarak 
ama eşi Sare’nin de bir gücü hâlâ vardır gördüğümüz gibi. Aynı burada sözünü 
ettiğimiz, resimlerini gördüğümüz Tanrıçaların durumu gibi.

İbrahim sayıca yüz, yüz elli kişilik bir boyun şefidir. Çoban Toplum şefidir. 
Ama kadın aşağılanmış.

Hacer isminin anlamı da Taş demektir. Yukarıda andığımız Kibele gibi 
Ana Tanrıçaların heykellerinin ya da sembollerinin bulunduğu bir Panteon 
(Tanrıçalar ve Tanrılar Evi) vardır Mekke’de. İşte o Panteon bizim bugün 
Kâbe olarak bildiğimiz ve Hacda Müslümanların ziyaret edip tavaf ettikleri 
yapıdır. Hacer-ül Esved de Kara Taş demektir. Bu, futbol topundan irice bir 
göktaşıdır. Benzeri pek bulunmadığı için toplumca kutsal sayılmış, o da Pan-
teon’un duvarına konmuştur İslam öncesi yıllarda. Kâbe de bildiğimiz gibi, 
İslamiyet öncesinde, Mekke’nin Hz. Muhammed ve Müslümanlarca fethine 
kadar, Panteon’dur. Yani Tanrıların, putların bulunduğu evdir. Orada bulunan 
bir siyah gök taşı olan Hacer-ül Esved de Ana Tanrıçanın simgesidir. Yeryü-
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zünde çok az bulunuyor. Bir meteor, gök taşı yani. Siyah. Öyle olduğu için, 
çok değerli kabul edildiği için bu taş Ana Tanrıçanın sembolü oluyor. Pante-
on’da duruyor Ana Tanrıçayı simgelemek üzere.

Bizim burada (Türkiye’de), Kibele’nin Pessinus’taki, Kütahya yakınların-
da Panteon’u vardı, orada da Kâbe’dekinin benzeri bir göktaşı olan parlak 
siyah bir taş bulunuyordu.

Müslüman kadınlara konulan Hacer isminin anlamı da taş demektir. Ve 
oradan geliyor. Hacer isminin, taş anlamıyla bir değeri olmaz. Bir taşa verile-
bilecek, konacak bir anlam yükü yok. Fakat bu taş, Ana Tanrıçayı simgelediği 
için İslam öncesi de kadınlara isim olarak konuyor Hacer adı. Ana Tanrıçanın 
simgesi. Yani onu dile getirmiş oluyor. O yüzden İslamiyet öncesinde de kadın 
adı olarak kullanılıyor.

Hz. Muhammed de İslamiyet öncesinin bu kutsallarını ortadan kaldırmı-
yor. Diğer Hac gibi, Kâbe’nin etrafında dönmek gibi yani tavaf etmek gibi 
İslam öncesi ritüellerini aynen benimsiyor. Toplumun İslam’a sert tepki gös-
termemesi için bu eski inanç sembollerini de kabul etmek, kutsamak duru-
munda kalıyor.

Hatta, Hz. Ömer gerçekçi bir önder olduğu için bir gün şöyle diyor, Ha-
cer-ül Esved’in başında:

“Ey taş! Çok iyi biliyorum ki sende hiçbir kutsallık yok. Fakat neyle-
yeyim ki Allah Resulü-Hz. Muhammed seni elleriyle okşadı. İşte o yüzden 
ben de sana saygı gösteriyorum ve sana bir değer veriyorum.”

Geçelim...

Tevrat’a dönersek:
İbrahim’in adı da Abhiram’dır aslında. Yani yüceltilmiş halkın babası. 

Yahudi dininde o halk İsrail Halkıdır; dünyadaki en yüce halktır, yüceltilmiş 
halktır. Dünyanın bütün milletleri Tanrı tarafından onlara hizmet etmekle gö-
revlendirilmiştir. O yüzden, yüceltilmiş halkın babası anlamına gelir Abhiram.

Yine Âdem ile Havva hikâyesi, mitosu diyelim, o da hep Sümer Mitoloji-
sinden çıkma, aynı mitos. Havva’nın erkeğin kaburgasından yaratılması bile 
Sümer Mitolojisindekiyle aynı. Ninti deniyor Sümer’de, Kaburga’nın Hatunu 
anlamında Ninti. Yani İslamiyet’te de Havva Adem’in kaburga kemiğinden 
yaratıldı denir. Âdem, Batı dillerindeki karşılığıyla Adam da aynı bu mitolo-
jilerden geliyor. 

Tevrat’ta cennet tasvir edilir, anlatılır. O da bizim Van Gölü civarındaki 
bölgemizdir. Tevrat’ta anlatılan cennet şöyle tarif edilir: Bu gölgeden Fı-
rat-Dicle nehirleri çıkar, Aras nehri çıkar, Çoruh nehri çıkar ya da daha kuzey-
de Kafkaslar’daki Riyon nehri çıkar, diyor. Bu nehirlerin çevrelediği bölgedir 
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Tevrat’ta anlatılan cennet.
Tevrat’ta kadın hep ikinci durumdadır, ikinci duruma düşürülmüştür. Me-

sela Tevrat’taki kurallara göre kadın,  eğer oğlan doğurursa her aybaşında yedi 
gün kirlendiği gibi, doğumdan sonra buna bir de otuz gün ekleniyor yani yedi 
artı otuz gün kirli sayılıyor. Dokunduğu her şey kirli oluyor Tevrat’ta anlatıl-
dığına göre. Kız doğurursa bu süreler ikiye katlanıyor yani on dört gün artı iki 
ay oluyor. Bir diğer deyişle Tevrat’a göre eğer kadın kız bebek doğurmuşsa 
yetmiş dört gün kirli sayılıyor. Ama erkek bebek doğurursa otuz yedi gün kirli 
sayılıyor.

Yine mesela hepimizin bildiği bir Lut hikâyesi var. Sodom ve Gomora 
şehirleri, homoseksüelliğe eğilim duydukları için tanrı tarafından cezalandı-
rılıyor, yok ediliyor. Onun hikâyesi anlatılıyor. Kadının nasıl hiçe sayıldığını, 
bir değer verilmediğini çok güzel ortaya koyuyor dikkat edersek. Olayı bizzat 
Tevrat’tan izleyelim:17

Yaratılış (Genesis)

Bölüm 19

Sodom’la Gomora’nın Yıkılışı

1 İki melek akşamleyin (Burada açıkça, başlık başlık anlatır, arkadaşlar.) 
Sodom’a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez 
karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak,

2 “Efendilerim” dedi, “Kulunuzun evine buyurun. Ayaklarınızı yıka-
yın. Geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersi-
niz.” Melekler, “Olmaz” dediler, “Geceyi kentin meydanında geçireceğiz.”

3 Ama Lut çok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler. Lut onla-
ra yemek hazırladı, mayasız ekmek pişirdi. Yediler.

4 Onlar yatmadan, kentin erkekleri, Sodom’un her mahallesinden 
genç yaşlı kentin bütün erkekleri evi sardı.

5 Lut’a seslenerek, “Bu gece sana gelen adamlar nerede?” diye sordu-
lar, “Getir onları da yatalım.”

6 Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı.

7 “Kardeşler, lütfen bu kötülüğü yapmayın” dedi,

8 “Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne ister-
seniz yapın. Yeter ki, bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğum-

17 Konuşmacı, bir konferansın elverdiği zaman aralığında konuşmak zorunda olduğu 
için aşağıda Tevrat’tan detaylı olarak verdiğimiz bölümleri çok özet olarak vermek 
zorunda kalmıştı. Biz konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Tevrat’tan daha geniş bir 
aktarmayı uygun gördük. (y.n.)
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dur, çatımın altına geldiler.”

9 Adamlar, “Çekil önümüzden!” diye karşılık verdiler, “Adam bura-
ya dışardan geldi, şimdi yargıçlık taslıyor! Sana daha beterini yaparız.” 
Lut’u ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar.

10 Ama içerdeki adamlar uzanıp Lut’u evin içine, yanlarına aldılar ve 
kapıyı kapadılar.

11 Kapıya dayanan adamları, büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki, 
adamlar kapıyı bulamaz oldu.

12 İçerdeki iki adam Lut’a, “Senin burada başka kimin var?” diye 
sordular, “Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa 
hepsini dışarı çıkar.

13 Çünkü biz burayı yok edeceğiz. RAB bu halk hakkında birçok kötü 
suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi.”

14 Lut dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara, “Hemen bu-
radan uzaklaşın!” dedi, “Çünkü RAB bu kenti yok etmek üzere.” Ne var 
ki damat adayları onun şaka yaptığını sandılar.

15 Şafak sökerken melekler Lut’a, “Karını ve iki kızını al, hemen bu-
radan uzaklaş” diye üstelediler, “Yoksa kent cezasını bulurken sen de ca-
nından olursun.”

16 Lut ağır davrandı. Ama RAB ona acıdı. Adamlar Lut’un, karısının 
ve iki kızının elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar.

17 Kentin dışına çıkınca, adamlardan biri Lut’a, “Kaç, canını kurtar, 
arkana bakma” dedi, “Bu ovanın hiçbir yerinde durma. Dağa kaç, yoksa 
ölür gidersin.”

18 Lut, “Aman, efendim!” diye karşılık verdi,

19 “Ben kulunuzdan hoşnut kaldınız, canımı kurtarmakla bana büyük 
iyilik yaptınız. Ama dağa kaçamam. Çünkü felaket bana yetişir, ölürüm.

20 Bakın, şurada kaçabileceğim, yakın bir kent var, küçücük bir kent. 
İzin verin, oraya kaçıp canımı kurtarayım. Zaten küçücük bir kent.”

21 Adamlardan biri Lut’a, “Peki, dileğini kabul ediyorum” dedi, “O 
kenti yıkmayacağım.

22 Çabuk ol, hemen kaç! Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapa-
mam.” Bu yüzden o kente Soar adı verildi. (Soar küçük anlamına geliyor. 
- N. Ankut)

23 Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu.

24 RAB Sodom’la Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.

25 Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bit-
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kileri yok etti.

26 Ancak Lut’un peşisıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi.

27 İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün RAB’bin huzurunda 
durduğu yere gitti.

28 Sodom’a, Gomora’ya ve bütün ovaya baktı. Yerden, tüten bir ocak 
gibi duman yükseliyordu.

29 Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim’i anımsamış ve Lut’un 
yaşadığı kentleri yok ederken Lut’u bu felaketin dışına çıkarmıştı.

Yani Sodom ve Gomora ateşli küller altında kalıyor, iki kızıyla Lut kurtu-
luyor. Bütün kent yok ediliyor.

Suç ne?
Erkeklerin erkeklere cinsel eğilim duyması. Bu suçtan dolayı yok oluyor 

bu iki kent. Şimdi bir başka yönünden bakalım olaya. Aynı olayda İbrahim de 
var. RAB İbrahim’e de konuk oluyor bir gün önce. Bir de o bölümü okuyalım. 
İbrahim Sodom için yalvarıyor RAB’ba:

İbrahim Sodom İçin Yalvarıyor

16 Adamlar oradan ayrılırken Sodom’a doğru baktılar. İbrahim de 
onları yolcu etmek için yanlarında yürüyordu.

(Üç konuk geliyor İbrahim’e RAB’la beraber onlar gidiyor. Şimdi RAB’la 
konuşuyorlar. Yani İsrail’in Tanrısıyla. – N. Ankut)

17 RAB, “Yapacağım şeyi İbrahim’den mi gizleyeceğim?” dedi,

18 ”Kuşkusuz, İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryü-
zündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak.

19 İbrahim’i, doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğulla-
rına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine 
getireyim.”

20 Sonra İbrahim’e, “Sodom’la Gomora büyük suçlama altında” dedi, 
“Günahları çok ağır.

21 Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil 
mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım.”

(Tevrat’ta Rab, her şeyi görür, bilir değil. Onlarca hikâyesi Kur’an’a da 
yansımıştır; hep Sümer mitolojisinden, Babil mitolojisinden alınma. Tufan Mi-
tolojisi de aynı. Birebir oradan alınma. Somutça, elde tutarca görürsünüz. - N. 
Ankut)

22 Adamlar oradan ayrılıp Sodom’a doğru gittiler. Ama İbrahim 
RAB’bin huzurunda kaldı.
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23 RAB’be yaklaşarak, “Haklıyı da haksızla birlikte mi yok edecek-
sin? diye sordu,

24 “Kentte elli doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek mi-
sin? İçindeki elli doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın?

25 Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksı-
zın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yar-
gılayan adil olmalı.”

(Yani daha ilkel, naif olduğu için İsrail dini Peygamber, Tanrıyı böyle uya-
rabiliyor, paylayabiliyor. İslamiyet’te durum çok değişik tabiî. İslamiyet’te çok 
flulaştırılıyor, silikleştiriliyor mitoslar, ilişkiler. - N. Ankut)

26 RAB, “Eğer Sodom’da elli doğru kişi bulursam, onların hatırına 
bütün kenti bağışlayacağım” diye karşılık verdi.

27 İbrahim, “Ben toz ve külüm, bir hiçim” dedi, “Ama seninle konuş-
ma yürekliliğini göstereceğim.

28 Kırk beş doğru kişi var diyelim, beş kişi için bütün kenti yok mu 
edeceksin?” RAB, “Eğer kentte kırk beş doğru kişi bulursam, orayı yok 
etmeyeceğim” dedi.

29 İbrahim yine sordu: “Ya kırk kişi bulursan?” RAB, “O kırk kişinin 
hatırı için hiçbir şey yapmayacağım” diye yanıt verdi.

30 İbrahim, “Ya Rab, öfkelenme ama, otuz kişi var diyelim?” dedi. 
RAB, “Otuz kişi bulursam, kente dokunmayacağım” diye yanıt verdi.

31 İbrahim, “Ya Rab, lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla” dedi, 
“Eğer yirmi kişi bulursan?” RAB, “Yirmi kişinin hatırı için kenti yok et-
meyeceğim” diye yanıt verdi.

32 İbrahim, “Ya Rab, öfkelenme ama, bir kez daha konuşacağım” 
dedi, “Eğer on kişi bulursan?” RAB, “On kişinin hatırı için kenti yok et-
meyeceğim” diye yanıt verdi.

33 RAB İbrahim’le konuşmasını bitirince oradan ayrıldı, İbrahim de 
çadırına döndü.

Buradan sonra biraz önce okuduğum bölüm geliyor. Olaylar aynı bu sıray-
la anlatılıyor.

Şimdi de aynı mitos’un İslamiyet’teki biçimine bakalım Yaşar Nu-
ri’nin Kur’an çevirisiyle:

Ar’af Suresi:
79. Nihayet, Sâlih onlardan yüzünü döndürüp şöyle dedi: “Ey toplu-

mum! Andolsun ki, Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim; 
ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”
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80. “Ve Lût… Toplumuna şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiç-
birinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?” (Yani kastettiği homo-
seksüellik. - N. Ankut)

81. “Siz, kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsu-
nuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz.

82. “Toplumunun cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: “Çıkarın şun-
ları kentimizden. Çünkü onlar, temizlik tutkunu insanlardır.”

83. “Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O, geriye kalıp 
yere geçenlerden oldu.

(Yani Tevrat’ta, dikkat edersek, karısı arkasına baktığı için taş kesiliyordu. 
Burada Hz. Muhammed, karısı için “yere geçenlerden oldu”, diyor. Yani taş 
kesiltmiyor da (taş kesildi demiyor da) yere geçiriyor Lut’un karısını. Belli ki 
o zamanlar aklında böyle kalmış ya da okuduğu metinde öyle dile getirilmiş. 
Çünkü hep değiştiriliyor Tevrat, İncil. Demek ki Hz. Muhammed’in ya aklında 
o şekilde kalmış ya da okuduğu Tevrat’ta böyle yazıyor. - N. Ankut)

84. “Üzerlerine bir de yağmur indirdik. Bak nasıl oldu suçluların 
sonu!”

Arkadaşlar belki hepinizin aklına gelmiştir. Doğru, temiz on kişi bulursan 
bağışlayacağım diyor Rab değil mi, İbrahim’e? Diyelim bin kişi var o kentte. 
E, kentin yarısı zaten kimlerden oluşur? Kadın cinsiyetinden, değil mi?.. Ço-
cuk, genç ve olgun kadınlardan oluşur. E, onların böyle bir suçla ilgilerinin 
olmadığı apaçık. Bu bir yönü.

Bir diğer yönü de toplumun herhalde yüzde yirmisi diyelim, on beş yaş al-
tındaki çocuklardan oluşur. Değil mi? E, onları da çıkardık mı geriye ne kalır? 
Kaç kişi kalır? Beş yüz erkeğin de yüzde yirmisini, yüz kişiyi daha çıkardık 
mı, dört yüz kişi kalır. Yani apaçık görüyoruz ki, bırakalım on kişiyi, kenti 
bin kişi sayarsak, altı yüz kişi masum. Ama kadınların esamisi okunmuyor 
ki. Kadınlar ha var ha yok... Erkekler yok edildikten sonra kadınların olup 
olmamasının hiçbir önemi yok. Yani o bakımdan Tevrat’ta hikâyeler, mitos-
lar çok açık. Ama Hz. Muhammet çok inceltiyor, kimyacılarımızın deyimiyle 
seyreltiyor mitosları.

Yine Tevrat’ta mesela, İbrahim Mısır’a gittiğinde, karısı Sare’yi Firavun’a 
peşkeş çekiyor. Çok güzelmiş Sare. Açık açık anlatılır bu olay Tevrat’ta. Fira-
vun’un adamları güzelliğini görünce haber veriyorlar Firavun’a. Firavun çağı-
rın onları, diyor, getiriyorlar karşısına. İbrahim’e soruyor Firavun; “kim bu?”, 
diye Sare’yi kast ederek.

İbrahim, bana bir kötülük gelmesin diye; “kardeşim”, diyor. Firavun sa-
rayına alıyor, eş ediniyor. İbrahim’e de karşılığında zenginlik, mal, mülk, 
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hayvan veriyor. Sonra Firavun’un başına felaketler gelmeye başlıyor. Firavun 
bunu Sare’yi almasına bağlıyor. Bundan dolayı bu belalar gelmeye başladı 
diye düşünüyor. İbrahim’i karşısına alıp soruyor; “Bana gerçeğini söyle, kim-
dir bu kadın?”. İbrahim itiraf etmek durumunda kalıyor. “Eşimdi”, diyor. Fi-
ravun kızıyor: “Madem senin karındı, niye kardeşim dedin bana?”, diye pay-
lıyor İbrahim’i. “Git, karını da al, git ülkemden!”, diyor. İbrahim Mısır’dan 
çıkarılıyor. Söz konusu olay bu açıklıkta anlatılır Tevrat’ta.

Yine Gerar diye bir kavim var. O kavime geliyor İbrahim. O bölgeye gel-
diğinde de oranın kralı Avimelek karısını alıyor. Kralın güya rüyasına giriyor; 
“O bir peygamberdir onun karısını alma.” diye rüyasına giriyor. Bunun üze-
rine kral Sare’yi geri gönderiyor. “Bana niye bu kötülüğü yapacaktın, madem 
karındı, niye kardeşim dedin?”, diyor.

İbrahim de; “Hem karım, hem de kardeşim.”, diyor. “Baba bir, anne ayrı 
kardeşim.”, diyor, İbrahim. Yani Sare, İbrahim’in hem karısı, hem de üvey kız 
kardeşi. Baba bir kardeşi.

Bu neyi gösteriyor bize?
Hâlâ toplumdaki cinsel yasakların tam, kesince oturmadığını gösteriyor.
Yine Tevrat’ta anlatılır; Davut’un oğullarından biri, kız kardeşini çağırı-

yor, kandırarak tecavüz ediyor. Açıkça anlatılır bu olay da Tevrat’ta. Baba 
bir, anne ayrı kız kardeş. Anne baba bir öz kardeşi de, o tecavüz eden karde-
şini öldürüyor. Sonra da Davut’a karşı ayaklanıyor. Davut kaçıyor sarayından 
adamlarıyla birlikte.  Bir süre sonra da geri geliyorlar. Yani böyle hikâyeler 
çok açık anlatılır Tevrat’ta. Bu anlatılanlardan da netçe anlıyoruz ki kardeşler 
arası cinsel yasaklar daha tam oturmamış, kesinleşmemiş o dönemde. Apaçık 
şekilde bu görülür Tevrat’ta.

Davut’un hikayeleri Kur’an’da da anlatılır. Tabiî bu şekilde netçe, açıkça 
değil de yine hep silikleştirilmiş, aklileştirilmiş, ahlâkileştirilmiş olarak.

Yine Davut’un maceraları…
Davut sarayının damına çıkıyor... Kadının durumunu anlatması bakımın-

dan ilginçtir, Kutsal kitaplarda anlatılan bu hikayeler. Yine bu olayın anlatılı-
şını bizzat Tevrat’tan, Samuel bölümünden görelim:

Davut’la Bat-Şeva

BÖLÜM 11

2.Sa.11: 1 İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde, Davut ken-
di subaylarıyla birlikte Yoav’ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönder-
di. (Yani İslamiyetteki Davut Peygamber bu, arkadaşlar. – N. Ankut) Onlar 
Amnonlular’ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti’ni kuşatırken, Davut Yeru-
şalim’de kalıyordu. (Bugünkü Kudüs’ün İbranicedeki adı Yeruşalim. – N. 
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Ankut)

2.Sa.11: 2 Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına 
çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok 
güzeldi.

2.Sa.11: 3 Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. 
Adam, “Kadın Eliam’ın kızı Hititli Uriya’nın karısı Bat-Şeva’dır” dedi.

2.Sa.11: 4 Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Da-
vut’un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla 
yattı. Sonra kadın evine döndü.

2.Sa.11: 5 Gebe kalan kadın Davut’a, “Gebeyim” diye haber gönderdi.

2.Sa.11: 6 Bunun üzerine Davut Hititli Uriya’yı kendisine göndermesi 
için Yoav’a haber yolladı. Yoav da Uriya’yı Davut’a gönderdi.

2.Sa.11: 7 Uriya yanına varınca, Davut Yoav’ın, ordunun ve savaşın 
durumunu sordu.

2.Sa.11: 8 Sonra Uriya’ya, “Evine git, rahatına bak” dedi. (Yani ka-
dının eşini çağırıyor dikkat ediyorsak. Uriya. – N. Ankut) Uriya saraydan 
çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi.

2.Sa.11: 9 Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıy-
la birlikte sarayın kapısında uyudu.

2.Sa.11: 10 Davut Uriya’nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolcu-
luktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.

2.Sa.11: 11 Uriya, “Sandık da, İsrailliler’le Yahudalılar da çardaklar-
da kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav’la efendimin adamları 
kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla 
yatmak için evime giderim? (Yani böylesine de toplumu seviyor adam. – N. 
Ankut) Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.”

2.Sa.11: 12 Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni 
göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim’de kaldı.

2.Sa.11: 13 Davut Uriya’yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içir-
di. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere 
yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi.

2.Sa.11: 14 Sabahleyin Davut Yoav’a bir mektup yazıp Uriya aracılı-
ğıyla gönderdi.

2.Sa.11: 15 Mektupta şöyle yazdı: “Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu 
cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.” (Tuzağı görüyor 
musunuz arkadaşlar? Hem adamın eşini kapıyor, hem de o kadar iyi niyet-
li adamı, savaşa gönderiyor, adamlarına da en öne koyun, yanından çekilin, 
vurulup ölsün diyor. Peygamber, bunu diyen Kur’an’a göre. Tevrat’a göre ise 
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Kral. – N. Ankut)

2.Sa.11: 16 Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya’yı yiğit adamların bu-
lunduğunu bildiği yere yerleştirdi.

2.Sa.11: 17 Kent halkı çıkıp Yoav’ın askerleriyle savaştı. Davut’un as-
kerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı.

2.Sa.11: 18 Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut’a iletmek üzere 
bir ulak gönderdi.

2.Sa.11: 19 Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri 
krala iletmeyi bitirdikten sonra,

2.Sa.11: 20 kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‘Onlarla savaşmak için 
kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor 
muydunuz?

2.Sa.11: 21 Yerubbeşet oğlu Avimelek’i kim öldürdü? Teves’te surun 
üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi 
mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız? O zaman, ‘Kulun Hititli 
Uriya da öldü dersin.”

2.Sa.11: 22 Ulak yola koyuldu. Davut’un yanına varınca, Yoav’ın ken-
disine söylediklerinin tümünü ona iletti.

2.Sa.11: 23 “Adamlar bizden üstün çıktılar” dedi, “Kentten çıkıp bi-
zimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük.

2.Sa.11: 24 Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kra-
lın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.”

2.Sa.11: 25 Davut ulağa şöyle dedi: “Yoav’a de ki, ‘Bu olay seni üzme-
sin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin 
ve kenti yerle bir edin! Bu sözlerle onu yüreklendir.”

2.Sa.11: 26 Uriya’nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için 
yas tuttu.

2.Sa.11: 27 Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Da-
vut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı 
RAB’bin hoşuna gitmedi.

Natan Davut’u Paylıyor

BÖLÜM 12

2.Sa.12: 1 RAB Natan’ı Davut’a gönderdi. Natan Davut’un yanına ge-
lince ona, “Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı” dedi,

2.Sa.12: 2 “Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı.

2.Sa.12: 3 Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzu-
dan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında, çocuklarıyla birlikte 
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büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yok-
sulun kızı gibiydi.

2.Sa.12: 4 Derken, zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa 
yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya 
kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı.”

2.Sa.12: 5 Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan’a, “Yaşayan 
RAB’bin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir!” dedi,

2.Sa.12: 6 “Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını 
ödemeli.”

2.Sa.12: 7 Bunun üzerine Natan Davut’a, “O adam sensin!” dedi, “İs-
rail’in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Ben seni İsrail’e kral olarak meshettim* ve 
Saul’un elinden kurtardım.

2.Sa.12: 8 Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. 
İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler 
neler verirdim!

2.Sa.12: 9 Öyleyse neden RAB’bin gözünde kötü olanı yaparak, onun 
sözünü küçümsedin? Hititli Uriya’yı kılıçla öldürdün, Ammonlular’ın kı-
lıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın.

2.Sa.12: 10 Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik ol-
mayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya’nın karısını kendine eş 
olarak aldın.

2.Sa.12: 11 “RAB şöyle diyor: ‘Sana kendi soyundan kötülük getirece-
ğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim; güpe-
gündüz karılarının koynuna girecek.

2.Sa.12: 12 Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail 
halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım!”

2.Sa.12: 13 Davut, “RAB’be karşı günah işledim” dedi. Natan, “RAB 
günahını bağışladı, ölmeyeceksin” diye karşılık verdi,

2.Sa.12: 14 “Ama sen bunu yapmakla, RAB’bin düşmanlarının O’nu 
küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle öle-
cek.”

2.Sa.12: 15 Bundan sonra Natan evine döndü. RAB Uriya’nın karısı-
nın Davut’tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu.

2.Sa.12: 16 Davut çocuk için Tanrı’ya yalvarıp oruç* tuttu; evine gidip 
gecelerini yerde yatarak geçirdi.

2.Sa.12: 17 Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler. 
Ama Davut kalkmak istemedi, onlarla yemek de yemedi.
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2.Sa.12: 18 Yedinci gün çocuk öldü. Davut’un görevlileri çocuğun öl-
düğünü Davut’a bildirmekten çekindiler. Çünkü, “Çocuk daha yaşarken 
onunla konuştuk ama bizi dinlemedi” diyorlardı, “Şimdi çocuğun öldüğü-
nü ona nasıl söyleriz? Kendisine zarar verebilir!”

2.Sa.12: 19 Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce, çocuğun öldü-
ğünü anladı. Onlara, “Çocuk öldü mü?” diye sordu. “Evet, öldü” dediler.

2.Sa.12: 20 Bunun üzerine Davut yerden kalktı. Yıkandı, güzel ko-
kular sürünüp giysilerini değiştirdi. RAB’bin Tapınağı’na gidip tapındı. 
Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi.

2.Sa.12: 21 Hizmetkârları, “Neden böyle davranıyorsun?” diye sor-
dular, “Çocuk yaşarken oruç tuttun, ağladın; ama ölünce kalkıp yemek 
yemeye başladın.”

2.Sa.12: 22 Davut şöyle yanıtladı: “Çocuk yaşarken oruç tutup ağla-
dım. Çünkü, ‘Kim bilir, RAB bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünü-
yordum.

2.Sa.12: 23 Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri ge-
tirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim, ama o bana geri dönme-
yecek.”

2.Sa.12: 24-25 Davut karısı Bat-Şeva’yı avuttu. Yanına girip onunla 
yattı. Bat-Şeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocu-
ğu seven RAB Peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için 
çocuğun adını Yedidyahkoydu.

“Yedidyah”: “RAB tarafından sevilen” anlamına gelir.

Dikkatinizi çekti mi yoldaşlar, Davut uşkurculuk yapıyor. Kadının kocası-
nı iğrenç bir düzenbazlıkla savaş halindeki ordusunun en ön safına göndert-
tiriyor ölmesi için. Nitekim ölüyor da gariban. Sonra da karısına resmen el 
koyuyor. Eş ediniyor.  RAB da onun yaptığı bu ahlaksızlığın cezasının bir 
bölümü olarak çocuğu öldürüyor. Görüyor musunuz RAB’bın adaletini?..

Şimdi arkadaşlar bu hikâyenin İslamiyet’teki karşılığına bakalım. Aynı 
hikâye İslamiyet’te de var. Ama dediğim gibi, Hz. Muhammet hep seyreltir. 
Hep ılımlandırır. Çünkü aynı şekilde koydu mu, Hz. Muhammed çağındaki 
kitleler bu işe sert tepki gösterir. Bunlardan peygamber de olmaz, hiçbir şey 
olmaz, der.

Tevrat’ta bu anlatılan olaylar, İsa’dan Önce 1400 ila 1250 yılları arasında 
geçmiş. Ve İsa’dan Önce 500 ila 600’lerde yazıya geçirilmiş. Yani Hz. Mu-
hammed’in çağıyla arada ortalama 1000 yıl, 1100-1200 yıllık bir zaman farkı 
var. O yüzden toplum çok ileri bir konağa geçmiş Hz. Muhammed dönemin-
de. Aynı şekilde anlatılsa olmaz. Kimse kabul etmez onları ve inanmaz anla-
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tılanlara.
Şimdi aynı olayın Kur’an’daki karşılığını görelim:

Sâd Suresi:
21. “Geldi mi sana, o çekişme hikâyesinin haberi? Hani o hasımlar, 

duvarı aşarak mihraba ulaşmışlardı.”

22. Davut’un yanına girmişlerdi de onlardan korkmuştu. “Korkma!” 
dediler, “biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkını çiğnedi. Şimdi sen, 
aramızda hak ile hükmet, adaletsizlik etme. Bizi yolun denge noktasına 
ilet.!”

23. “Şu benim kardeşimdir. Kendisinin doksan dokuz koyunu var. Be-
nimse bir tek koyunum var. Buna rağmen, onu da bana ver dedi ve tartış-
mada bana galip geldi.”

24. Davut dedi ki: “Vallahi, senin bir tek koyununu kendi koyunları-
na katmak istemekle sana zulmetmiş. Zaten ortaklardan birçoğu birbiri 
aleyhine haksızlık ve zulme sapar. İman edip hakka ve barışa yönelik işler 
yapanlar böyle değildir. Ama onlar da pek azdır.” Davut, kendisini imti-
han ettiğimizi düşündü; hemen Rabbinden af diledi; rükû ederek yerlere 
eğildi ve Allah’a yöneldi.

25. Biz de ondan o günahı affettik. Katımızdan onun için bir yakınlık 
ve güzel bir gelecek var.

26. Ey Davut, seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasın-
da hakla hükmet; geçici hevese uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasın. 
Allah yolundan sapanlar için, hesap gününü unutmuş olmaları yüzünden 
şiddetli bir azap vardır.

Gördüğümüz gibi bir tövbe etti mi İslamiyet’e göre onca suçu işleyen Da-
vut hemen halife oluyor. 

Kur’an’da anlatılan bu son derece silik, anlamsızlaştırılmış Davut hikaye-
sinin Tevrat’taki orijinal anlatılışını ya da biçimini yukarıda gördük. Bir başka 
deyişle, olayın bütün gerçekliğiyle oluşunu ve netçe anlatılışını gördük.

Şimdi yeniden Tevrat’a dönelim:
RAB’bın Davut’a yaptığı o uçkurculuğa ve cinayete karşılık vermiş oldu-

ğu cezanın öbür bölümünü görelim:

Amnon’la Tamar

BÖLÜM 13

2.Sa.13: 1 Davut’un oğlu Avşalom’un Tamar adında güzel bir kız kar-
deşi vardı. Davut’un başka bir oğlu, Amnon Tamar’a gönül verdi.
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2.Sa.13: 2 Amnon üvey kız kardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek 
kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir kızdı ve Amnon ona bir 
şey yapmayı olanaksız görüyordu.

2.Sa.13: 3 Amnon’un Davut’un kardeşi Şima’nın oğlu Yonadav adında 
çok akıllı bir arkadaşı vardı.

2.Sa.13: 4 Yonadav Amnon’a, “Ey kral oğlu, neden böyle her sabah 
üzgün görünüyorsun?” diye sordu, “Bana anlatamaz mısın?” Amnon, 
“Üvey kardeşim Avşalom’un kızkardeşi Tamar’a gönül verdim” diye ya-
nıtladı.

2.Sa.13: 5 Yonadav, “Yatağa yat ve hastaymış gibi yap” dedi, “Baban 
seni görmeye gelince ona şöyle dersin: ‘Lütfen kız kardeşim Tamar gelip 
bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki, ona bakayım, elinden 
yiyeyim.”

2.Sa.13: 6 Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu 
görmeye gelince, Amnon, “Lütfen kız kardeşim Tamar gelip önümde iki 
gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim” dedi.

2.Sa.13: 7 Davut, sarayda yaşayan Tamar’a, “Haydi kardeşin Am-
non’un evine gidip ona yiyecek hazırla” diye haber gönderdi.

2.Sa.13: 8 Tamar yatmakta olan kardeşi Amnon’un evine gitti. Hamur 
alıp yoğurdu, önünde gözleme yapıp pişirdi.

2.Sa.13: 9 Tavayı alıp gözlemeyi önüne koyduysa da Amnon yemek is-
temedi. “Yanımdan herkesi çıkarın” diye buyruk verdi. Herkes çıktı.

2.Sa.13: 10 Sonra Amnon Tamar’a, “Yemeği yatak odama getir de, 
elinden yiyeyim” dedi. Tamar hazırladığı gözlemeleri kardeşi Amnon’un 
yatak odasına götürdü.

2.Sa.13: 11 Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar’ı yaka-
layarak, “Gel, benimle yat, kız kardeşim” dedi.

2.Sa.13: 12 Ama Tamar, “Hayır, kardeşim, beni zorlama!” dedi, “İsra-
il’de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma!

2.Sa.13: 13 Sonra ben utancımı nasıl üstümden atarım? Sense İsrail’de 
alçak biri durumuna düşersin. Ne olur krala söyle; o beni senden esirge-
mez.”

2.Sa.13: 14 Ne var ki, Amnon Tamar’ı dinlemek istemedi. Daha güçlü 
olduğu için onunla zorla yattı.

2.Sa.13: 15 Bundan sonra Amnon Tamar’dan öylesine nefret etti ki, 
ona duyduğu nefret, beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Ta-
mar’a, “Kalk, git!” dedi.

2.Sa.13: 16 Tamar, “Hayır” dedi, “Çünkü beni kovman, bana yaptığın 
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öbür kötülükten daha büyük bir kötülüktür.” Ama Amnon onu dinlemek 
istemedi.

2.Sa.13: 17 Hizmetindeki uşağı çağırıp, “Bu kadını yanımdan dışarı 
çıkar, ardından da kapıyı sürgüle” dedi.

2.Sa.13: 18 Uşak Tamar’ı dışarı çıkarıp ardından kapıyı sürgüledi. Ta-
mar uzun kollu bir giysi giymişti. Kralın erden kızları böyle giyinirlerdi.

2.Sa.13: 19 Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı. 
Elini başına koyup ağlaya ağlaya gitti.

2.Sa.13: 20 Kardeşi Avşalom ona, “Seninle birlikte olan kardeşin Am-
non muydu?” diye sordu, “Haydi, kız kardeşim, sesini çıkarma. O senin 
üvey kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma.” Böylece Tamar, kardeşi Av-
şalom’un evinde yalnız ve üzgün yaşadı.

2.Sa.13: 21 Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi.

2.Sa.13: 22 Avşalom ise Amnon’a iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kız 
kardeşi Tamar’a tecavüz ettiği için Amnon’dan nefret ediyordu.

Avşalom Amnon’u Öldürüyor

2.Sa.13: 23 Tam iki yıl sonra, Avşalom kralın bütün oğullarını kendi 
koyun kırkıcılarının bulunduğu Efrayim Kenti yakınındaki Baal-Hasor’a 
çağırdı.

2.Sa.13: 24 Avşalom krala gelip, “Koyunlarımı kırktırıyorum” dedi, 
“Lütfen kral ve görevlileri de kuluna katılsın.”

2.Sa.13: 25 Kral Davut, “Hayır, oğlum, hepimiz gelmeyelim, sana yük 
oluruz” diye yanıtladı. Avşalom üstelediyse de kral gitmek istemedi, ama 
onu kutsadı.

2.Sa.13: 26 Bunun üzerine Avşalom, “Öyleyse izin ver de kardeşim 
Amnon bizimle gelsin” dedi. Kral, “Amnon neden seninle gelsin?” diye 
sordu.

2.Sa.13: 27 Ancak Avşalom üsteleyince, kral Amnon’u ve bütün öbür 
oğullarını onunla gönderdi.

2.Sa.13: 28 Avşalom hizmetkârlarına şöyle buyurdu: “Dinleyin! Am-
non’un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size ‘Amnon’u vurun de-
diğim an onu öldürün. Korkmayın! Size buyruğu ben veriyorum. Güçlü 
ve yürekli olun!”

2.Sa.13: 29 Hizmetkârlar Avşalom’un buyruğuna uyarak Amnon’u öl-
dürdüler. Kralın öbür oğulları katırlarına atlayıp kaçtılar.

2.Sa.13: 30 Onlar yoldayken, Avşalom’un kralın bütün oğullarını öl-
dürdüğü, hiçbirinin sağ kalmadığı söylentisi Davut’a ulaştı.
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2.Sa.13: 31 Kral kalkıp giysilerini yırttı, yere kapandı. Bütün görevli-
leri de, giysileri yırtılmış, yanı başındaydılar.

2.Sa.13: 32 Davut’un kardeşi Şima’nın oğlu Yonadav şöyle dedi: 
“Efendim kral bütün oğullarının öldürüldüğünü sanmasın; yalnız Amnon 
öldü. Çünkü o üvey kız kardeşi Tamar’a tecavüz ettiği günden bu yana, 
Avşalom buna kararlıydı.

2.Sa.13: 33 Onun için, ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü habe-
rini dikkate alma; çünkü yalnız Amnon öldü.”

2.Sa.13: 34 Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı 
yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü.

2.Sa.13: 35 Yonadav krala, “İşte oğulların geliyor! Kulunun dediği gibi 
oldu” dedi.

2.Sa.13: 36 O konuşmasını bitirir bitirmez, kralın oğulları oraya varıp 
hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladı-
lar.

2.Sa.13: 37 Avşalom Geşur Kralı Ammihut oğlu Talmay’ın yanına kaç-
tı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu.

2.Sa.13: 38 Geşur’a kaçan Avşalom orada üç yıl kaldı.

2.Sa.13: 39 Kral Davut Avşalom’un yanına gitmeyi çok istiyordu. Çün-
kü Amnon’un ölümü konusunda avuntu bulmuştu.

***

Avşalom Davut’a Karşı Ayaklanıyor

BÖLÜM 15

2.Sa.15: 1 Bundan sonra Avşalom kendisine bir savaş arabası, atlar ve 
önünde koşacak elli kişi hazırladı.

2.Sa.15: 2 Sabah erkenden kalkıp kent kapısına giden yolun kenarında 
dururdu. Davasına baktırmak için krala gelen herkese seslenip, “Nereli-
sin?” diye sorardı. Adam hangi İsrail oymağından geldiğini söylerdi.

2.Sa.15: 3 Avşalom ona şöyle derdi: “Bak, ileri sürdüğün savlar doğru 
ve haklı. Ne var ki, kral adına seni dinleyecek kimse yok.”

2.Sa.15: 4 Sonra konuşmasını şöyle sürdürürdü: “Keşke kral beni ül-
keye yargıç atasa! Davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona 
hakkını versem!”

2.Sa.15: 5 Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştı mı, Av-
şalom elini uzatıp adamı tutar, öperdi.

2.Sa.15: 6 Davasına baktırmak için krala gelen İsrailliler’in hepsine 
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böyle davrandı. Böylelikle İsrailliler’in gönlünü çeldi.

2.Sa.15: 7 Dört yıl sonra Avşalom krala, “İzin ver de Hevron’a gidip 
RAB’be adağımı yerine getireyim” dedi.

2.Sa.15: 8 “Çünkü ben kulun Aram’ın Geşur Kenti’nde yaşarken, 
‘RAB beni Yeruşalim’e geri getirirse, O’na Hevron’da tapınacağım diye 
adak adamıştım.”

2.Sa.15: 9-10 Kral, “Esenlikle git” dedi. Ne var ki, Hevron’a giden 
Avşalom bütün İsrail oymaklarına gizlice ulaklar göndererek şöyle dedi: 
“Boru sesini duyar duymaz, ‘Avşalom Hevron’da kral oldu diyeceksiniz.”

2.Sa.15: 11 Yeruşalim’den çağrılan iki yüz kişi olup bitenden haberleri 
olmaksızın, iyi niyetle Avşalom’la birlikte gittiler.

2.Sa.15: 12 Avşalom kurbanları keserken, Davut’un danışmanı Gilolu 
Ahitofel’i de Gilo Kenti’nden getirtti. Böylece ayaklanma güç kazandı. 
Çünkü Avşalom’u izleyen halkın sayısı giderek çoğalıyordu.

Davut Yeruşalim’den Kaçıyor

2.Sa.15: 13 Bir ulak gelip Davut’a, “İsrailliler Avşalom’a yürekten 
bağlandı” dedi.

2.Sa.15: 14 Bunun üzerine Davut Yeruşalim’de kendisiyle birlikte olan 
bütün görevlilerine şöyle dedi: “Haydi kaçalım! Yoksa Avşalom’dan kaçıp 
kurtulamayacağız. Hemen gidelim! Yoksa Avşalom ardımızdan çabucak 
yetişip bizi yıkıma uğratır. Kenti de kılıçtan geçirir.”

2.Sa.15: 15 Kralın görevlileri, “Efendimiz kral ne karar verirse yap-
maya hazırız” diye yanıtladılar.

2.Sa.15: 16 Böylece kral ardı sıra gelen bütün ev halkıyla birlikte yola 
koyuldu. Ancak saraya baksınlar diye on cariyesini orada bıraktı.

2.Sa.15: 17 Kralla yanındakiler kentin en son evinde durdular. 

2.Sa.15: 18 Bütün kulları, Keretliler’le Peletliler kralın yanından geç-
tiler. Gat’tan ardı sıra gelmiş olan altı yüz Gatlı asker de kralın önünden 
geçti.

2.Sa.15: 19 Kral Gatlı İttay’a, “Neden sen de bizimle geliyorsun?” 
dedi, “Geri dön ve yeni kralla kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir 
yabancısın.

2.Sa.15: 20 Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmez-
ken, seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri 
dön. Tanrı’nın sevgisi ve sadakati üzerinde olsun!”

2.Sa.15: 21 Ama İttay şöyle yanıtladı: “Efendim kral, yaşayan RAB’bin 
adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki, ister yaşam, ister ölüm için olsun, 
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sen neredeysen kulun ben de orada olacağım.”

2.Sa.15: 22 Davut İttay’a, “Yürü, geç!” dedi. Böylece Gatlı İttay yanın-
daki bütün adamları ve çocuklarıyla birlikte geçti.

2.Sa.15: 23 Halk geçerken, bütün yöre halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 
Kral Kidron Vadisi’ni geçti. Halk da kırlara doğru ilerledi.

2.Sa.15: 24 Kâhin Sadok’la Tanrı’nın Antlaşma Sandığı’nı taşıyan Le-
vililer de oradaydı. Tanrı’nın Sandığı’nı yere koydular. Bütün halk kent-
ten çıkana dek Aviyatar sunular sundu.

2.Sa.15: 25 Sonra kral, Sadok’a, “Tanrı’nın Sandığı’nı kente geri gö-
tür” dedi, “RAB benden hoşnut kalırsa, beni geri getirir, sandığı ve kon-
duğu yeri bana gösterir.

2.Sa.15: 26 Ama, ‘Senden hoşnut değilim derse, işte buradayım, bana 
uygun gördüğünü yapsın.”

2.Sa.15: 27 Kral Kâhin Sadok’la konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sen 
bilici değil misin? Oğlun Ahimaas’ı ve Aviyatar oğlu Yonatan’ı yanına al; 
Aviyatar’la birlikte esenlikle kente dönün. 

2.Sa.15: 28 Sizden aydınlatıcı bir haber alana dek ben kırda, ırmağın 
sığ yerinde bekleyeceğim.”

2.Sa.15: 29 Böylece Sadok’la Aviyatar Tanrı’nın Sandığı’nı Yeruşa-
lim’e geri götürüp orada kaldılar.

2.Sa.15: 30 Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı’na çıkıyordu. Başı örtü-
lüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağla-
yarak dağa çıkıyorlardı.

2.Sa.15: 31 O sırada biri Davut’a, “Ahitofel Avşalom’dan yana olan 
suikastçıların arasında” diye bildirdi. Bunun üzerine Davut, “Ya RAB, 
Ahitofel’in öğüdünü boşa çıkar” diye dua etti.

2.Sa.15: 32 Davut Tanrı’ya tapılan tepenin doruğuna varınca, Arklı 
Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı.

2.Sa.15: 33 Davut ona, “Benimle birlikte gelirsen, bana yük olursun” 
dedi,

2.Sa.15: 34 “Ama kente döner ve Avşalom’a, ‘Ey kral, senin kulun ola-
cağım; geçmişte babana nasıl kulluk ettiysem, şimdi de sana öyle kulluk 
edeceğim dersen, Ahitofel’in öğüdünü benim için boşa çıkarırsın.

2.Sa.15: 35 Kâhin Sadok ile Kâhin Aviyatar orada seninle birlikte ola-
caklar. Kralın sarayında duyduğun her şeyi onlara bildir.

2.Sa.15: 36 Sadok oğlu Ahimaas ile Aviyatar oğlu Yonatan da oradalar. 
Bütün duyduklarınızı onların aracılığıyla bana iletebilirsiniz.”
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2.Sa.15: 37 Böylece Davut’un dostu Huşay Yeruşalim’e gitti. Tam o 
sırada Avşalom da kente giriyordu.

***

2.Sa.16: 20 Avşalom Ahitofel’e, “Ne yapmalıyız, bize öğüt ver” dedi.

2.Sa.16: 21 Ahitofel, “Babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyeler-
le yat” diye karşılık verdi, “Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazan-
dığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlen-
miş bulacaklar.”

2.Sa.16: 22 Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom 
bütün İsrailliler’in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi.

Bu alıntılarda adı geçen Natan, o dönemin peygamberidir Tevrat’a göre. 
RAB Peygamber Natan’ı Davut’a göndererek onu uçkurculuğundan ve ka-
tilliğinden dolayı cezalandıracağını bildiriyor. Tevrat’a göre Davut kral, pey-
gamber değil. Peygamber olan Natan’dır.

Senin yaptığın ahlaksızlığın aynısı hatta daha açığı senin kadınlarına da 
yapılacak. Senin gece yaptığın ahlaksızlığın cezası, senin kadınlarına güpe-
gündüz senin adamların tarafından İsrail Halkı önünde tecavüz edilerek ve-
rilecek.

Davut’un oğlu Avşalom Davut’a isyan ediyor. Hani o kız kardeşe tecavüz 
meselesinde tecavüzcüyü öldüren oğludur bu Davut’un. Avşalom, Davut’a is-
yan ettiğinde yukarıda gördüğümüz gibi, Davut adamlarıyla birlikte sarayını 
terk edip kaçıyor korkusundan.

Bu arada 10 tane cariyesini de sarayına bakmaları için geride bırakıyor. 
Oğul Avşalom kesin zafer kazanıp Davut’un sarayını ele geçirdiğinde ona 
şunları diyor Kâhin Ahitofel (tabiî o da bu dediklerini RAB’dan almış 
oluyor):

Sarayın damında senin için bir çadır kuruldu. Babanın da 10 cariyesi var 
Sarayda. O çadırın içinde bu cariyelerin hepsine tecavüz edeceksin. Böylece 
İsrail Halkı sana tam güven duyacak, inanacak; kendisinin de böylelikle güve-
ne kavuştuğunu görecek. Avşalom, denileni aynen yapıyor, yukarıda Tevrat’ın 
anlattığı gibi. Davut’un on cariyesine birden tecavüz ediyor güpegündüz hal-
kın önünde. Halk da görüyor tabiî bu olayı.

Dikkat edelim arkadaşlar bu trajik olayda da Davut’un yaptığı ahlaksızlı-
ğın cezasını en ağır biçimde kadınlar çekmiş oluyor. Burada da tecavüz ede-
rek Davut’a ceza veren Avşalom oluyor ama mağdur olan kadınlar, cariyeler. 
Onlar zaten cariye... Hiçbir hakları yok… O bakımdan her yapılana mecburen 
boyun eğiyorlar. Çaresizler. Ne yapsın kadıncağızlar?

İşin tuhafı bütün bu mizanseni hazırlayan da yani kadınları tecavüz mağ-
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duru durumuna düşüren de Tanrı-RAB oluyor. İsrail’in Tanrısı RAB...
Davut’u cezalandırmak için önce çocuğunu öldürüyor sonra da kendisine 

isyan eden oğlu Avşalom’u kadınlarına tecavüz ettiriyor. Yani cezanın doğ-
rudan hedefi çocuk ve kadınlar oluyor. Davut dolaylı olarak cezalandırılmış 
oluyor. Tevrat’ın adaleti bu… 

Apaçık bir şekilde görüldüğü gibi kutsal kitaplarda da kayıtlıdır kadının 
ezilmesi ve kutsal kitaplarca onanması kadının ezilmişliğinin.



Günümüz toplumlarında
Kadın Sorunu ve çözüm yolu

Ayrım VII
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Toplumların üretici güçleri farklı geliştiğinden
sosyal düzenleri de farklı olmuştur

Saat kaç oldu Ayça Yoldaş?
Ayça Alpel Okur Yoldaş: Yedi buçuk.
Nurulah Ankut: Yedi buçuk. Evet, zamanımız çok geçti...
Sümer’de sınıflı topluma geçildi dedik.
Medeniyet eşittir Sınıflı Toplumdur.
Barbarlık ve Vahşet Konakları ise İlkel Komünal Toplum, İlkel Sos-

yalist Toplumdur.
Demek ki aile biçimlerinin tek eşli evliliğe gelinceye kadar geçirdiği pek 

çok biçim vardır. Tek eşlilikten bir önceki aşaması ise iki başlı evliliktir.
Buradaki örneklerde, komün bilimiyle ilgili Amerika’daki yerliler arasında 

yaşamış Morgan’ın anlatıları var. Polonezya yerlileri arasında yaşayan gezgin 
komün bilimcilerin, insan bilimcilerin anlatıları var. Kadın, çoğu toplumda 
hâlâ o zamanlar, yani yüz, iki yüz yıl önce bile egemen. Hatta şu kesin: Ameri-
ka keşfedildiğinde, Amerika’daki tek iki kabile hariç, diğer bütün kabilelerde 
Anacıl Düzen var. Çünkü orada Orta Barbarlık aşamasına, sürü ekonomisine 
geçilemiyor. O yüzden, sürü ekonomisine geçilemediği için, Anacıl Düzen 
yıkılamıyor. Kadın alta düşürülemiyor.

Neden sürü ekonomisine geçilemiyor?
Çünkü Amerika’da, Avustralya’da evcilleştirilebilecek sürü hayvanı yok. 

Sadece Latin Amerika’da Peru, Uruguay civarında Lamalar var. O da sürü 
üretimine elverişli değil. Sadece yük taşımacılığında kullanılıyor. O yüzden 
toplumda maddi bir zenginlik birikmiyor. Yani sürü ekonomisine geçilemiyor. 
Ona geçilemeyince de kadın aşağı düşürülemiyor. Anacıl Düzen devam edi-
yor. Dedik ya, her şey birbiriyle sebep-sonuç ilişkileriyle bağlantılıdır diye. 
Sürü hayvanının, evcilleştirilebilecek hayvanın olmayışı neleri doğuruyor, 
nelere yol açıyor… Sadece buna yol açmıyor. İnsanlık Orta Barbarlık aşama-
sına ulaşıp da onun sağladığı zenginlikler ortaya çıkmadıkça Yukarı Barbarlık 
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aşamasına geçilemiyor. Toprağa yerleşilemiyor. Çünkü insanların toprağa yer-
leşip Tarım Toplumu olması hayvanlara yem üretme ihtiyacından kaynaklanı-
yor. Hayvan olmayınca toprağa yerleşme zarureti de ortaya çıkmıyor. Ama bir 
taraftan da işte o toplumlar, o konakta çakılıp kalıyorlar.

Bakın Sümer’de Milattan Önce 4 bin yılında sınıflı topluma geçiliyor. Yani 
bundan 6 bin yıl önce Sümer’de ilk kez sınıflı topluma geçiliyor. Oradan da 
bütün dünyaya sınıflı toplum yayılıyor. Önce bir taraftan Anadolu’ya oradan 
Yunanistan’a, Roma’ya... Bir taraftan Mısır’a, Fenike’ye, Girit’e... Bir taraf-
tan da doğuya, Hindistan’a… Yayılıyor bütün dünyaya. Yani teknik olarak 
daha ileri bir aşamayı getiriyor toplumu. Çünkü dedik ya, çelişkiler hem tek-
nolojiyi geliştiriyor, hem insanın yeteneğini, gücünü, doğa karşısındaki etkin-
liğini geliştiriyor. Latin Amerika ve Avustralya’da böyle çelişkiler olmadığı 
için insanlık o konakta kalıyor. Yani bütün bunlar hep birbiriyle ilintili. Ve 
bunları da ilk ortaya koyan, aydınlatan, gün ışığına çıkaran Ustalar bunlar, 
bu yedi kişi. (Konuşmacı, İbn-i Haldun, Şeyh Bedreddin, Morgan, Darwin, 
Marks-Engels ve Hikmet Kıvılcımlı’nın fotoğraflarını gösteriyor. - Derleniş 
Yayınları) Yani insanlığın geçmişini gözler önüne seren büyük insanlar bunlar. 
Dahiler… İnsanlığa ışık tutan dahiler…

Yine TÜBİTAK yayınlarından bir örnek vereceğim: “Tüfek, Mikrop ve 
Çelik.” Jared Diamond diye bir araştırmacı, bilgin yazıyor.

Bu konuya ilişkin çok önemli sorulardan birini, sahilde gezerken bir yerli, 
Avustralya yerlilerinden biri araştırmacı yazara soruyor:

“Niye biz sizi gelip işgal etmedik de siz gelip bizi işgal ettiniz?”
“Bu soru aklıma takıldı. Çok ilgimi çekti. Araştırdım.”, diyor yazar.
Cevap olarak da yoldaşlar benim biraz önce anlattığım sebebi bulduğunu 

söylüyor. Yerlinin sorusunun cevabını buldum diyor. Bu koca kitapta da an-
lattığı budur.

Hâlbuki bundan aşağı yukarı yüz yirmi sene önce Engels, “Ailenin, Özel 
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” adlı kitapta, (burada var şimdi…) bu kitapta 
çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Yazarımız ben buldum, diyor. Kendisi 
bulmuş oluyor. Hâlbuki Engels, hem de o konuyu çok kısa bir bölümde işleyip 
geçiyor. Bu altı yüz sayfalık koca kitapta, ben buldum, diyerek koyuyor. Bazı 
burjuva bilim adamlarının böyle sahtekârlıkları da var.

Ama ikinci bir soruda çuvallıyor mesela. Şimdi tamam, Medeniyete ilk kez 
burada geçildi, orada geçilmedi ama Medeniyet ilk Ortadoğu’da ortaya çık-
masına rağmen bizler sömürgeleştik. Irak bugün, Medeniyetin ilk ortaya çık-
tığı topraklar, Amerikan işgali ve bombardımanı altında. Kan ve ateş içinde.

Medeniyet ilk kez orada ortaya çıkmış olmasına rağmen niye bu duruma 
düştü?
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Orada saçmalıyor. Zırvalıyor orada.
Engels bu konuyu da ele alıyor. Fakat kısmen açıklayabiliyor. Çünkü Doğu 

toplumlarını incelemeye, işlemeye ömrü yetmiyor, veriler de yetmiyor. Onu 
da Hikmet Kıvılcımlı aydınlatıyor. 

(Alkışlar…)
Büyüklüğü burada. Yani biz başta da söylediğim gibi, laf olsun, işte öy-

lesine benimsedik diye savunmuyoruz Hikmet Kıvılcımlı’yı. Tarih Bilimini 
başlangıçtan bugüne kadar ele alıp tüm bu Ustaların ışığında tamamlayan, 
gün ışığına çıkaran Usta’dır Hikmet Kıvılcımlı. Biraz önce çok özet geçti-
ğim konuyu “Komün Gücü” diye, bu kitabında işleyen Usta’dır. Yine “Tarih 
Devrim Sosyalizm” adlı kitabında geçmişimizi aydınlatıyor. Bilmeyen, bizi 
tanımayan arkadaşlar için söylüyorum, tek başına bu kitabı okusalar, sosyal 
bilimler alanında bugüne kadar okudukları bilgilerin bin katını, tek başına bu 
kitaptan öğrenirler. Ama dikkatlice, her satırını kavrayarak, anlayarak okumak 
kaydıyla.

Jared Diamond, Engels’ten aşırıyor, kendi tezim diye koyuyor. Ama Kıvıl-
cımlı’nın bütün bu soruların cevaplarını gerçekliğiyle ve elle tutulur somut-
lukta ortaya koymuş olduğunu bilmiyor Batılı bilgin. Haberi yok Kıvılcım-
lı’dan.

Medeniyete ilk kez Irak’ta Milattan dört bin yıl önce geçilmiş olmasına 
rağmen, Milattan Önce 2 binlerde de yani bundan aşağı yukarı 4 bin yıl önce 
de Anadolu’ya gelmesine rağmen bizler bugün geri toplumlarız. Batı’da ise 
Medeniyete yani sınıflı topluma çok sonra geçilmesine rağmen onlar en geliş-
kin, kapitalizmce en gelişkin toplumlardır. İşte onların sebebini de aynı açık-
lıkta, somutlukta Kıvılcımlı ortaya koyuyor.

Aile biçimlerini belirleyen asıl etken üretici güçlerdir
Sınıflı toplumla birlikte, iki başlı evlilikten, Monogami dediğimiz tek eşli 

evlilik biçimine geçilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, evlilik biçimlerini de 
yaratan toplum biçimleridir. Toplum biçimlerini de oluşturan toplumun üretici 
güçleridir. O biçimlere göre toplum da, aile biçimleri de vb. her şey değişiyor. 
Evlilik biçimleri de değişiyor. Monogami’ye, tek eşli evliliğe geçiliyor.

Tabiî kadın toplumda aşağı düşürülüp ikinci kalitede cinsiyet haline geti-
rildiği için tek eşliliğe sadakatle bağlı kalma mecburiyeti kadın için getirilmiş 
oluyor. Erkek ezen cinsiyet, egemen cinsiyet olduğu için onun bu kurala uyma 
mecburiyeti olmuyor.

Yine söz etmiştik; peygamberlerin de bir sürü cariyesi var. Tevrat’ta, yu-
karıda gördüğümüz gibi Davut’un bir sürü cariyesi vardı. Hatta İslamiyet’te 
de cariye yasaklanmaz. En son peygamber Hz. Muhammed’in de dokuz eşe 
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ilaveten çokça cariyesi vardır. 
Mesela Ahzab Suresi, şöyle der 52’inci ayetinde:

“Bundan sonra kadın almak ve onlardan birini, değiştirmek, hattâ 
güzellikleri seni hayretlere salsa bile, helâl değildir sana, ancak malınla 
temellük etiğin [sahip olduğun] câriyeler müstesnâ ve Allah, her şeyi gö-
rür, gözetir.”18

O anda Hz. Muhammed’in dokuz eşi vardır. Bu ayet hükmünce yeni eş 
edinmesi yasaklanıyor. Ama cariyeyi ne kadar alabilirse alır. O müstesna tu-
tulur (dışında bırakılır).

Tarih boyunca
erkek hiçbir dönemde tek eşli olmamıştır

Daha önce söz etmiş, konu etmiştim: Kadın sınıflı toplumla birlikte iyice 
dibe vurdu, en aşağıya düşürüldü. Bakın insanlığın gelişimi nasıl zikzaklarla, 
zıddına dönüşümlerle ilerliyor, doğada ve toplumdaki her şey gibi...

Ondan sonra kerte kerte Tefeci-Bezirgân toplumdan, bugünkü Kapitalist 
topluma geldik. Çok özet gidelim. Fakat artık kadın monogam oldu, tek eşli 
oldu ama erkek, burjuva toplumunda da tek eşli değil.

Niye tek eşli değil?
E, çünkü elinde maddi güç var.
Maddi güç olduğu sürece de, artık o bilinçaltına hapsedilmiş olan hay-

vancıl duygularına hâkim olamıyor. Çünkü hep çelişme, zıtlaşma halinde sa-
vaş var; bilinçle, bilinçaltı arasında. Hayvanlığımızla insanlığımızın arasında, 
beynimizde sürekli bir savaş var. Bilinçaltımız, hayvancıl yönümüzü temsil 
eder. İçgüdülerimizin taleplerini temsil eder. Yani o, bedenimizin arzularını, 
isteklerini temsil eder. Başka deyişle, organizmamızın arzu ve ihtiyaçlarını 
temsil eder, hazlarını temsil eder. Bilincimiz ise, insan yönümüzü savunur sü-
rekli. Ahlaki, kültürel, toplumsal değerler sistemimizi temsil eder.

Tarih boyunca erkek, hiçbir dönemde (1,7 milyon yıl önceden başlayıp 
bugüne gelinceye kadar) hiç tek eşli olmamıştır. Şöyle ya da böyle, hep çok 
eşlidir erkek. Dikkat edersek, anlattığım bütün süreçlerde hep çok eşli. Bu 
sebepten, insanlık öncesinde harem sahibi bir primatken sahip olduğu cinsel 
içgüdüler neredeyse hiç değişmeden varlığını sürdürmüştür erkekte. Modern 
toplumun şu anki erkeğinde de cinsel içgüdü harem sahibi bir primatın cinsel 
içgüdüsüyle aşağı yukarı aynıdır.

Erkeği bugün açıktan harem edinme çabasından alıkoyan sadece onun bi-
linciyle temsil edilen ahlaki değerler sistemidir.

18 Abdülbaki Gölpınarlı, Kur’an-ı Kerim Meali.
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Ama kadında dikkat edersek hep neye yönelik anlayış, duygulanma, gü-
düler?

Hep neslin devamına, türün en sağlıklı şekilde sürmesine yöneliktir.
İnsanlığa o ilk adımı attığımız andaki, o beynimizi örgütleyen zembereğin 

kuruluşuyla işliyor hâlâ kişiliğimiz, ruhumuz. Bu işleyişte kadın için amaç, 
hep türün devamı, soyun sürmesidir. Ama erkek için durum farklı.

Şimdi son çözüme geçmeden önce, isterseniz bir belgeselimiz daha var, bu 
konuyu işleyen. Belgesel, BBC yapımıdır. Adı da “İnsan İçgüdüsü En Derin 
Arzular”dır. Ondan da bir bölüm izleyelim, ilk baştaki bölümü. Çünkü za-
manımız son derece daraldı. Arkadaşlarımızın da yorulduğunu hissediyorum, 
daha fazla yormayalım.

(Belgesel Gösterimi)19

Gördüğümüz gibi arkadaşlar, bu belgeselde de, konumuzun başından beri 
özetlemeye çalıştığım sürecin sonucu, iki cinsiyet arasındaki farklılık açıkça 
ortaya çıkıveriyor, gözler önüne seriliveriliyor. Organizmada böyle bir yapı 
var.

İçinde bulunduğumuz erkek egemen toplumda da erkeğin maddi gücü var, 
değil mi?

Bütün yasalar, erkekle kadını tam eşitlese, yasal bütün eşitsizlikler ortadan 
kalkmış olsa bile, içinde yaşadığımız kapitalist toplum erkeğe daha çok para 
kazanma ve daha yüksek, daha üst bir toplumsal statüde, konumda bulunma 
imkanı veriyor.

Günümüzde kadının ezilmesinin enstrümanları: 
Ekonomik eşitsizlikler Gelenekler, Dinler, Töreler, Yasalar...

Geçen gün kadın örgütlerinin başkanları konuşuyorlardı: Türkiye’de ka-
dınlarımızın yüzde yirmi üçü okuma yazma bilmiyor. E, kadının böyle cahil 
bırakılmasına ek olarak bir de yasal eşitsizlikler var, gelenekler, töreler var, 
dinin kadını aşağılaması var.

Böyle bir durumda, kadının toplumda erkekle eşit statüye gelebilmesi, eşit 
maddi gelire sahip olabilmesine imkân var mı?

Yok arkadaşlar!
Bu maddi eşitsizlik sürdüğü sürece erkek, o hayvanlığından gelme bilin-

çaltının baskılanmış dürtülerini, özellikle de cinsel dürtülerini, frenlerini bo-
şaltarak serbest bırakacak, ön plana geçirecek ve böyle yaşayacak. Ayrıca da 
kadını ezmeye devam edecek bu toplumda da.

19 Bu belgeselin tamamını (https://goo.gl/FRIjY9) linkinden izleyebilirsiniz.
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Nitekim geçenlerde bir haberde veriliyordu: ABD’de 2003 yılında 93.286 
kadın tecavüze uğramış. En gelişkin kapitalist toplum… Bu resmi rakam… 
Ne yazık ki, ne acıdır ki, biliyoruz ki bir de yansımayan yönü var kadınlar 
utandıkları için. Hem tecavüz edilerek aşağılanıyor hem de bunun bilinme-
siyle Toplum içinde bir kere daha aşağılanıyor, kirletilmiş sayılıyor. O yüzden 
içine atmak zorunda kalıyor. En az bir bu kadar da gizli kalan varsaysak bile 
ortalama 200.000 kadın, en gelişkin kapitalist ülkede bir yıl içinde tecavüze 
uğruyor.

Bir kadına, daha önce de tekrarladığım gibi, yapılabilecek hakaretlerin 
en büyüğü, saldırıların en büyüğüdür cinsiyetine saldırmak, tecavüz et-
mek.

Ve bundan dolayı biz bugün de savunuyoruz, inanarak savunuyoruz; 
ölüm cezası gerektiren biricik suçtur cinsel suçlar!

Kıvılcımlı’nın 1954’de kurduğu Vatan Partisi Programında ölüm ce-
zası öngördüğü tek suçtur bu.

Biz de bugün savunuyoruz.
Çünkü öylesine bir alçaklığın kadın ruhunda açtığı yarayı, tam olarak de-

ğilse bile, bir oranda tedavi edebilecek tek ceza odur.
Dedik ya insan, 1,7 milyon yıl önce insanlık konağına adım attı ama insan 

olmadı! Sosyal hayvanlık konağına adım attı.
Sosyal hayvanlığından kurtulup tamamıyla insan olabilmesi neye bağlıdır?
Bütün insanları maddi açıdan da eşit, özgür, kardeş görebilmesine bağlıdır.
Bunun yolu da nerden geçiyor?
Tüm sosyal eşitsizliklerin toplumdan kaldırılmasından geçiyor.
Bunu sağlayan düzen nedir?
Sosyalizmdir. Sınıfsız toplumdur!
Başka hiçbir düzen, erkeğin elindeki bu sosyal gücü yok edemez. Kadınla 

eşitleyemez. Yasalar ne kadar eşitlenirse eşitlensin…
Şimdi yasalar karşısında işverenle işçi eşit. İşçi, işgücünü satıp satmamak-

ta özgür, değil mi? Ücret pazarlığı yapmakta özgür. Yasalar karşısında özgür. 
Kâğıt üzerinde özgür.

Ama pratikte durum ne? Canlı, gerçek hayatta durum ne?
Asgari ücret 350 milyon!
Aynı durum, kadınla erkek arasındaki eşitsizlikte de söz konusu.
O yüzden erkeğin kadını ezmesinin ortadan kaldırılmasının biricik yolu, 

toplumda sosyal eşitsizlikleri kaldırmaktan geçer.
Yani erkeğin, sosyal hayvanlığından kurtulmasından, gerçekten insan ol-
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masından geçer.
İşte toplumdaki tüm sosyal eşitsizlikler ortadan kaldırıldığı zaman erkeği 

sosyal hayvan yapan şartlar ortadan kaldırıldığı için erkek süreç içerisinde 
sosyal hayvanlıktan kurtulmuş olacak. İşte o zaman içgüdüsünü de artık, bi-
linçaltını diyelim daha doğrusu, o denli baskılayacak ki, onun yeniden zinci-
rinden boşanmasına, hapsedildiği yerden zinciri, kapıyı kırıp çıkmasına im-
kân kalmayacak.

Böylece fuhuş da, aldatma da, tecavüz de ortadan kalkacak. Bunun biricik 
yolu budur.

İşte sınıflı toplumu gördük, Amerika’yı! Durumu gördük!
Kadının tutumu ne? Erkeğin tutumu ne?
Erkek her an hayvanlığa hazır, değil mi?
Hazır.
Bu durum, Türkiye de dahil olmak üzere tüm sınıflı toplumlarda böyledir. 

Çünkü bu toplumlarda insan sosyal hayvandır daha, tam insan olamamıştır, 
olamaz sınıflı toplum sürdükçe de.

Mesela daha önce de konu ettiğimiz gibi Feminizm, meseleye sınıfsal bak-
maz. Sınıfların olup olmaması onun için hiçbir önem taşımaz. Siyasi, ekono-
mik, sosyal sistem farklılıkları da onun için önemsizdir. Tabiî böyle olunca da 
kadın sorunu dahil hiçbir toplumcul sorunu doğru görüp doğru kavrayamaz, 
gerçek bir çözüm ortaya koyamaz.

İşte o yüzden diyoruz ki, Feminizm burjuva ideolojisidir.
E, çünkü ne diyor?
İlk başta tek cümleyle özetledik: Erkeklerden hayır gelmez.
Ne yapmak lazım?
Erkeklere karşı mücadele etmek lazım!
Şimdi bununla bir yere varabilir miyiz, arkadaşlar?
Hayır varamayız.
Burjuvazi hayran olur böyle mücadeleye, şapka çıkarır Parababaları. Çün-

kü hiçbir sonuç vermez.
Dünyanın neresinde bir sonuç vermiş?
Hayır vermemiş!
İnsan, hayvanlığından kurtulmadığı sürece kadının ezilmesi ortadan kalk-

maz.
Bu bakımdan biz diyoruz ki:
Feminizm burjuva ideolojisidir.
Kadının kurtuluşu, İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız değildir!
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Kadın Sorunu
ancak insanlığın kökenine inilerek

tam olarak anlaşılabilir
Kadının ezilmesinin sebebini, bu ilk köklerimizden itibaren görüp, ele alıp, 

süreci adım adım izleyip bildiğimiz için, kurtuluşun buradan geçtiğini elimizle 
tutarcasına görüyoruz. Bu süreci bilmezsek bu zorunluluğu da kavrayamayız.

İşte o yüzden bazı arkadaşlarımıza, anlayamayan arkadaşlarımıza, kavra-
yamayan arkadaşlarımıza bizim bu çabamız anlamsız gelebilir. Anlaşılmaz 
gelebilir. Onlar konuyu dağıtılmış bulabilirler, arkadaşlarımın bana ilettiğine 
göre.

Ama bu benim kusurum değil ki!
Bir olayın sebebini bilmezsek, o sebebin yarattığı sorunları ortadan kaldı-

rabilir miyiz?
Biz o görünen sorunları yok etmeye çalıştıkça aynı sebep, o sorunları gene 

var eder.
Bir organizmadaki beden yapısını ya da işlevini bozan temel etmeni, onu 

yaratan mikrobu veya bakteriyi veya başka bir anomaliyi görüp, bulup, orta-
dan kaldırmadan hastalığı tedavi etme imkânı var mı?

Yok arkadaşlar.
İşte o yüzden biz ilk köklerimize kadar girdik, gittik. Zamanın elverdiği öl-

çüde… Eğer zamanımız olsa, bütün bu anlatılanlar, her aşaması böyle maddi 
bir nesne gibi, elimizle kavrarcasına canlı, somut, gerçek biçimde göz önüne 
serilir ama ona imkânımız yok ne yazık ki, böyle bir durumda.

Sosyalizm olmadan da yani sınıflı ve sömürüye dayanan bir toplum biçi-
minde de; başka türlü dersek burjuva toplum biçiminde de kadının kurtuluşu 
mümkündür dersek; bu ya bilinçsizliktendir, kavrayışsızlıktandır ya da Kadın 
Sorununa inanmamaktandır ya da burjuva dünya görüşüne sahip olmaktandır. 
Yani sosyalizm düşmanı olmaktandır.

Demek ki bugün yaşadığımız tüm sosyal sorunların çözümü, ancak içinde 
bulunduğumuz sınıflı toplumun, insanın insanı sömürmesine ve ezmesine da-
yanan toplum düzeninin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecektir. Bu sömürü 
düzeni, talan düzeni sürdükçe kadının ezilmişliği de kaçınılmazca sürer. İşte 
bu sebepten biz hep “Kadının kurtuluşu İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız 
değildir”, diyoruz.

Biz bu konuşmamız boyunca tarihsel süreç içinde konuyu işleyerek kesin 
kanıtlarıyla, gerçek sebepleriyle ve çözüm yollarıyla bunu göstermeye, bunu 
kavratmaya çalıştık. Bunu anlatmaya çalıştık.

Ancak sosyal sınıflar, ezen ve ezilen sınıflar ortadan kalktıktan sonra, er-
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kek belli bir zaman süreci içinde her türlü hayvanlığından vazgeçecek, gerçek 
insan olacak. Gerçek insan toplumuna, insanlık konağına ulaşacağız o zaman. 
Ülkemizde de, dünyada da gerçek insan kardeşliği oluşacak. Herkes eşit, öz-
gür olacak!

Küba gibi olacak tüm dünya!.. 
Arkadaşlarım Küba Elçiliğiyle Nakliyat-İş Yönetimi olarak sık sık görüşü-

yor. Son derece sağlıklı diyalogları var. Oradan istatistikleri alabilirler:
Kadına yönelik suçlarda durum nedir?
Ben yok denecek kadar az olduğu kanısındayım kadına yönelik cinsel suç-

ların Küba’da.
Kadının ezilmesi zaten yok.
İşte kadının kurtuluşu da oradan geçer. Böyle bir toplum yaratmaktan ge-

çer.
Şimdi tek tük görülüyorsa da Küba’da, dediğim gibi hiçbir şeyin bir anda 

olamamasındandır. Bakın geçmişimiz 2 milyon yıla yakın bir sürecin ürünü. 
Bu kadar ağır akıyor zaman. Öyle bir topluma vardıktan sonra da erkeğin de-
ğişmesi, insan olması, düzelmesi bir sürecin, zamanın işi.

İşte ancak o zaman gerçek anlamda tek eşli evlilik ortaya çıkacak. Erkek 
de gerçek anlamda tek eşli olacak. Monogam olacak.

Kapitalist toplumda ahlâki olmayan 
tutumlar kadına da bulaşmıştır

Ve biz diyoruz ki, biricik ahlâki evlilik; aşka dayanan evliliktir. Onun 
dışındaki bütün evlilikler ahlâk dışıdır. Ahlâksızlıktır.

Zamanımız olsaydı, biraz önceki belgeselin ileri bölümlerinde konu daha 
farklı, değişik yönlerinden işleniyor. Mesela bazı kadınlara, aynı bizim belge-
selimizi yapan o gözlüklü, sevimli, biraz koca burunlu bilim adamı, çok kötü 
elbiseyle arkadaşlık teklif ediyor; ciddiye bile almıyorlar. Saçı başı dağınık, 
çok kötü elbise içinde... Yani bir işçi görünümüyle… Sonra son derece pahalı, 
lüks kıyafetlerle donanıyor. Altına en lüksünden bir araba alıyor ve aynı ka-
dınların önüne yine geliyor. Bu sefer olumlu yaklaşıyorlar.

Burada ne oluyor?
Bu videoda izlediğimiz, az sayıdaki kadının gösterdiği ahlâksızca tutum da 

bir gerçekliktir, sınıflı toplumlarda. Ne yazık ki bizim toplumumuzda da var 
bu tür durumlar. Bunlar az sayıdadır, yukarıda da dediğimiz gibi. Fakat ahlaki 
olmayan tutumlar, durumlar sadece bunlardan ibaret değildir.

Başka türden ahlâk dışı durumlar da vardır, her sınıflı toplumda ve bizde. 
Üstelik de bunların sayısı az olmak bir yana, ezici çoğunluktadır.
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Sömürü düzeninin egemen olduğu toplumlarda, evliliklerin büyük bir kıs-
mı da buna benzer ahlâki olmayan durumlar üzerine inşa ediliyor, kuruluyor. 
Ama kadın burada da, cinselliğini ön planda tuttuğu için bunu yapmıyor.

Ne için yapıyor?
Çocuklarının geleceğini yani neslini güvenceye almak için yapıyor.
Engels buna, kadının bu türden bir teklife evet demesine, toptan fahişelik, 

diyor. Fahişe parça parça satar, perakende satar kendini. Ama zengine serveti 
için evet diyen, onunla evlenen bir kadın toptan fahişelik yapıyor, diyor. Bir 
keresinde satıyor tümüyle kendini, diyor.

İşte Ustalar böylesine doğru yorumluyorlar. Baktığımızda yüz küsur sene 
öncesinin yorumu; bugün, hemen hemen bir iki yıl önce çekilen bir belgeselle 
tam örtüşüyor.

İşte kadının da bu durumdan kurtulması için ne gerekir?
Çoluğunu çocuğunu yani geleceğini güvencede görmesi gerekir.
İşte onun yolu da nereden geçiyor?
Sınıfsız toplumdan, sosyalist toplumdan geçiyor.
Çünkü orada her çocuğun güvencesi var. İşsizlik diye, doktorsuzluk, ilaç-

sızlık, bakımsızlık, evsizlik diye bir şey yok!
O yüzden kadın böylesi satmalara düşmeyecek. Kendi kendini aşağılama-

yacak o toplumda. Onun maddi şartlarını ortadan kaldırıyor çünkü toplum.
Yani ahlâki anlamda da, maddi anlamda da aşağılamanın, zulüm etmenin 

her türlü maddi şartı ortadan kalkıyor sosyalist toplumda. Statü olarak da, 
gelir olarak da, parasal açıdan da her türlü eşitsizlik ortadan kalkıyor. Yani 
maddi anlamda tam eşit oluyor.

Üretime katılmak
kadının özgürleşmesi yolunda atılmış en önemli adımdır
Toplumsal üretime katılma, kadını özgürleştiren en önemli etkenlerden 

biridir. Dediğim gibi, bugün yaşadığımız sınıflı toplumda kadın emeği daha 
ucuz emektir. Ve kadın işçilere işyerinde patron tarafından yapılan baskılar, 
aşağılamalar, zulümler, tacizler çok daha fazladır.

Neden?
Sosyal statülerinden dolayı.
Zaten erkek oranında kadının topluma, üretime katılması da söz konusu 

değil. Ama en ahlâklı olan İşçi Sınıfımızdır. Halkımızdır. Dar gelirli insanla-
rımızdır.

Neden?
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Çünkü onların kadın üzerinde hakimiyetlerine yol açacak, onları ezecek 
burjuvalarınki gibi bir maddi imkânları ve güçleri yoktur. O maddi imkânları 
olmadığı için burjuva bir erkekle kıyasladığımız zaman, daha insancıl kalırlar 
onlar kadın karşısında.

Kadın da erkek de işçiyse, memursa; ikisi de eve belli oranda gelir sağlı-
yorsa o evde, kadının ev kadını olduğu eve oranla, daha fazla eşitlik, özgürlük 
vardır.

Demek ki, maddi hayata katılmak kadını özgürleştirmenin en önemli yol-
larındandır.

Ama bu toplumda o da yok. Onun da önü kesilmiş durumda. Çünkü kadın 
devamlı aşağılanıyor zaten. Ama sosyalist toplumda bu da ortadan kalkıyor. 
Aynı oranda ekonomiye katılabiliyor kadın da, erkek de.

Bakın kadınlarımızın yüzde 23’ü okuma yazma bilmiyor.
Küba’da yüzde 98 mi,  yüzde 99 mu, okur oranı Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 99.
Nurullah Ankut: 99.
Yüzde 1 ne? diye sordular.
Sanıyorum onlar da zekâ özürlüler, psikolojik sorunu olanlardır. O yüzde 

1’i de onlar oluşturuyor. 
Hiçbir kadın hastanesiz, doktorsuz doğum yapmıyor.
Kadının en aşağılandığı alanlardan biri de bu ana ve çocuk sağlığı alanıdır. 

Teyzem doğum anında öldü mesela benim. Hiç görmedim, tanımıyorum ben. 
Hepinizin buna benzer bir trajedi kurbanı yaşayan bir yakını, tanıdığı vardır.

Gebelik sürecinde izlenen analarımızın oranı nedir bu toplumda?
Ama Küba’da gebelik sürecinde izlenmeyen tek bir ana dahi yoktur.
Hatta bu son gelen Bulgar göçmenleri bile Bulgaristan’daki durumun biz-

den çok daha ileri olduğunu anlatıyorlar. Kaldı ki Bulgaristan’da ve Sosyalist 
Kamp’ta uygulanan sosyalizm, biçimcil bir sosyalizmdi. Öyle olmasına rağ-
men Avrupa sosyalist ülkelerinde, Bulgaristan’da bile, kadınların gebelik sü-
resince her ay doktorlar, ebeler tarafından evde ziyaret edildiğini ve durumla-
rının kontrol altında tutulduğunu söylüyor sözünü ettiğimiz göçmen insanlar.

İşte bu yüzden kadınlar; gebelik, doğum ve doğum sonrasında kendileri ve 
çocukları için aldıkları tıbbî sağlık hizmetlerinden dolayı da mutludurlar Sos-
yalist Küba’da. Bu hakka tüm Kübalı kadınların sahip olduğu hiç kimsenin 
inkar edemeyeceği bir gerçekliktir.

Çocuk ölüm oranlarındaki düşüklükte de Küba dünya birincisidir.
Dedik ki, kadını en çok üzen, yaralayan durumlardan biri de neslin deva-
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mına yönelik yaşanan bir dramdır. Bu da çocuk ölümüdür. Çocuğunu kaybet-
mek, bir kadını en çok üzen durumdur. Çünkü kadının en hayati işlevine yani 
soyun devamını sağlamakla ilgili işlevine ağır bir darbe indirilmiştir burada.

 New York’taki çocuk ölümlerinin oranı binde 14; Küba’da 7’dir. Bir yaşı-
na girmeden ölen çocukların oranı New York’ta binde 14, Küba’da binde 7!..

Bu konuda da kadının durumu düzeltilmiş oluyor yani rahatlamış oluyor.

Kadını ezen tüm kurumlara karşı mücadele yükseltilmeli 
ama asıl kurtuluş toplumu dönüştürmede, sosyalizmdedir

Hangi açıdan bakarsak bakalım kurtuluş sosyalist toplumdadır.
Ama böyle olacak diye mücadele edilmemeli mi?
Elbette edilmeli.
Kadınların okuryazarlık oranlarının arttırılması için elbette kadın örgütleri 

mücadele etmeli. Tacizlerin önlenmesi için mücadele etmeli. Töre infazlarının 
önlenmesi için mücadele etmeli.

Ama bunlar, sözgelimi töre infazları, bir anda ortadan kalkmaz.
Geçen medyaya yansımış bir töre infazı vardı, dikkatinizi çekti mi bilmi-

yorum?
İnfazı gerçekleştiren tetikçi, bir genç erkek kardeş. 17 yaşında sanıyorum. 

Babası esnafmış. Kurbanın faili 17 yaşındaki erkek kardeşi olayı şöyle anla-
tıyor:

“Öğlen dükkâna geldim, babam (aile meclisi toplanıyor görevi ona veri-
yor), sen bir iş yapacaktın. Ne oldu? dedi”, diyor. Eve gittim, ablam anladı du-
rumu, yalvardı. Ama yapmak zorundaydım. (Yani istemeden işliyor cinayeti.) 
Bari çocuğuma acı dedi.”

E, çünkü töre aileyi kuşatır. Dedik ya, toplum yaratığıyız diye.
Töreyi kafamızdan kendimiz emretmiyoruz, kendimiz uygulamıyoruz, 

kendimiz yaratmıyoruz. Onu toplum yaratıyor. Biz de toplumun bir parçası-
yız. Çocuk uygulamadığı anda aileden dışlanır. Aile uygulamazsa oturduğu 
köyden, kasabadan, kentten dışlanır. İnsan sayılmaz. Yüzüne bakmaz kimse.

Dedik ya töreler toplumun uyum yasalarıdır. Doğaya uyum yasalarıdır top-
lumun. Bunlar çağını doldurmuş. Ama bir anda kalkmaz. Toplumu değiştir-
meden, dönüştürmeden töre infazlarının önüne geçilmez, bitmez. Yasal olarak 
cezayı ağırlaştırmak çok az şey değiştirir. O nedenle de toplumu dönüştürmek, 
değiştirmek gerekir. Onun yolu da sosyalizmden geçer.

Bu maddi altyapıyı, şartları bilmezsek, biz soyut üstyapıda istediğimiz ka-
dar töre infazlarıyla mücadele edelim; sonuç alamayız. Yani hangi alana ba-
karsak bakalım kurtuluş İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız değil.
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Gerçek insancıl evlilik
maddi çıkardan, statü kaygılarından arınmış

aşka dayalı evliliktir 
İşte her türden maddi, sosyal ayrıcalık ortadan kalktığı için kadınla erkek, 

eşit iki cinsiyet olarak, aşka dayanan evlilik yapabilecekler sosyalist toplum-
da. Ve biricik ahlâkî evlilik de aşka dayanan evliliktir.

Neden?
Zaten biricik insancıl ilişki de aşka dayanan ilişkidir. Öbürü, aşkın olma-

dığı bir ilişki, hayvancıl bir ilişkidir. Hayvan yönümüzün ve arzularımızın, 
isteklerimizin tatminidir. Bilinçaltımızda bizi yönlendiren gücün tatminidir, 
öbür türlü bir ilişki. Aşka dayanmayan bir ilişki... Ama aşka dayanan ilişkide 
insancıllık vardır. Gerçek insanlık vardır.

Neden vardır?
Dedik ya, insanın en önemli özelliği ruhunun olması, psikolojisinin olma-

sıdır.
Aşka dayanan evlilikte ne var?
Yüceltme var, kutsallaştırma var orada.
Aşka dayanan ilişkide insan, karşı cinsi kutsallaştırır, yüceltir. Aşk da bu-

dur zaten.
İşte bu geçmişimizi bilirsek aşkın da ne olduğunu biliriz biz.
Yani aşkı anlamak için de geçmişimizi, en ilk köklerimizden başlayarak 

bilmemiz gerekir. Kutsallaştırma, yüceltme yoksa aşk yoktur.
Yani insana özgü bir yetenektir aşk. Sadece bizim beynimizde vardır kut-

sallaştırma, yüceltme, hep tekrarladığım gibi. Sevdiğimiz cinsiyeti o denli yü-
celtiriz ki… Tıpkı tanrılaştırdığımız gibi totemleri, hayvanları, ana Tanrıçaları 
ya da erkek Tanrıları…

Yani inanan insanın Tanrısına ibadet etmesi gibidir.
Dinlerde de kutsallaştırma, yüceltme var ya aşk da aynı şekildedir.
İşte o yüzden insan âşık olduğu zaman, gerçekten âşıksa eğer, karşı cinsin 

hiçbir kusurunu görmez. En yücedir, en kutsaldır karşı cinsin her şeyi. Ayağı-
nın tırnağından, saçının teline kadar kutsaldır. Dokunduğu anda elini yakar. O 
denli yoğunlaşır, angaje olur. O denli yüceltimde bulunur aşkta insan. Çünkü 
insanın en önemli özelliğidir bu.

Geçmiş halk mitoslarımızdan diyelim, bir örnek vereyim, Leyla ile Mec-
nun Mitosu’ndan.

Mecnun’a diyorlar ki, Leyla o kadar da güzel değil. Vazgeç ondan, sana 
çok daha güzel bir kız bulalım. “Siz Mecnun değilsiniz ki, nereden bilecek-
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siniz Leyla’nın güzelliğini.”, diyor, Mecnun.
İşte tam da bizim bu anlattığımız tezi söylüyor. Yaşadığı için biliyor. On-

ların gözünde Leyla başka, Mecnun’un gözünde başka… Çünkü Mecnun o 
kadar yüceltmiş ki, Leyla’nın her şeyi bir tane, eşsiz Mecnun’un gözünde. Her 
şeyi kutsal, Tanrısal…

Yine Mevlana: “Göz, sevgiliden başka bir şeye bakarsa, ortada aşk 
yoktur. Sevgiye benzer bir şeyler vardır.”, diyor Mesnevi’sinde.

Gerçekten ne kadar güzel bir tanım. Çünkü aşkta sevgiliyi o denli yücelte-
ceksin ki, onun dışında hiçbir şeyi görmeyeceksin. Görmemen gerekir.

Yine Mevlana: “Her sevgili bir küpe benzer.”, diyor.
Tabiî şarap dolu bir küpe.
Eğer zamanımız olsaydı anlatacaktık ama…
Mesela Kibele’nin Hititler’de, Huriler’de adı Kubaba’dır. Kubaba, kulp 

yani küpten geliyor bizim bildiğimiz. Arapçada da karşılığı “Kub”. Hitit di-
linde Kubaba’nın ideogramı da küp şeklindedir. Yani Ana Tanrıça küple tem-
sil ediliyor.

Bizim şimdiki güzellik anlayışımız da emperyalistlerin bize yüklediği de-
ğerlere göre oluşuyor. O ölçütlere göre güzeli çirkini belirliyoruz. Bu güzel, 
bu değil diye karar veriyoruz. Ama Anadolu insanının, özellikle eski Anadolu 
insanının anlayışı bu değil.

Mevlana’nın şiirine dönersek, şarap dolu bir küpe benzer, diyor.
Şimdi biçim olarak baktığınız zaman, yahu bunda ilginç bir şey yok diye-

biliriz. Kabuk olarak bakarsak: Şarap dolu bir küp… Ama değil bakın. Şimdi, 
içiyorsunuz içtikçe hararetiniz artıyor, içtikçe başınız dönüyor, içtikçe bağlılı-
ğınız artıyor. İçtikçe kendinizden geçiyorsunuz ama daha da içmek istiyorsu-
nuz. Yani kabuğunu açıp içine girdiğiniz zaman içinin ne kadar zengin oldu-
ğunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Kanacağınız yerde içtikçe bağımlılığınız, 
hararetiniz, isteğiniz artıyor. İşte sevgili budur.

O yüzden tek insancıl ilişki budur. Aşka dayanan ilişkidir. İşte bunun an-
lamını da ancak bu maddi süreci göz önüne getirerek değerlendirirsek biliriz.

Yine mesela buna bir örnek: Duygu Asena yazmıştı yıllar önce, dikkatimi 
çekti. Mealen şöyle diyordu: “Yatmadan önce ve yattıktan sonra o kadar 
farklı oluyor ki her şey, bütün büyü bitiveriyor yatınca.”

Biz, gerçek aşkın ne olduğunu bildiğimiz için bu zavallı kadıncağızın ne 
demek istediğini, nasıl acı çektiğini ve bu acıların neden kaynaklandığını, ola-
yın ne olduğunu görüveriyoruz. Aşk yok ki ortada. Aşk yok! Gelgeç, hayvan-
cıl ilişkiler var! Aşk olmadığı için de hayvancıl içgüdü tatmin olduğu anda her 
şey bitiveriyor. Hayvanda da aynı durum söz konusu.
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Yine sık sık gençlerin karşısına çıkan, yazarlardan Ece Temelkuran yaz-
mıştı aylar önce: “En güzel aşklar, güneş doğmadan biter.”, diyor.

Aşkla ne ilgisi var bunların?..
Bunlar ne aşkı biliyorlar, ne başka bir şey biliyorlar…
Şimdi demek ki, gerçek aşk da ancak sosyalist toplumda; her türden sosyal 

eşitsizliğin, ayrıcalığın, statünün, eşitsiz statünün ortadan kalktığı toplumda 
mümkün. Gerçekten tek eşli birliktelik, monogam aile ve aşka dayalı evlilik-
lerin biricik yolu oradadır.

Şimdi tek tük İşçi Sınıfı arasında bu tür evlilikler görülür, yoksul halk ke-
simleri arasında görülür çünkü eşler arasında sosyal konum farklılığı yok. Pek 
yok diyelim yani en az yahut da. O bakımdan yoksul halk kesimi arasında 
görülme oranı daha fazla şu anda ama gerçek sosyalist toplumda bu istisna, 
azınlık olmaktan çıkacak; toplumun tümünü kapsayacak.

O bakımdan hangi yönden bakarsak bakalım, kadının kurtuluşu da hepimi-
zin kurtuluşu da sosyalist toplumdadır!

(Uzun alkışlar…)
Bu kadar uzun süre, dikkatle dinlediğiniz için, en içten devrimci sevgileri-

mi iletirim, arkadaşlar. 

(Ayakta çok uzun alkışlar…)
Bir Dinleyici: Hoca’m, teşekkür ederiz, eksik olma. 
Nurullah Ankut: Çok sağ olun. Sizler sağ olun…
Ayça Alpel Okur Yoldaş: Milyonlarca yıl, yüz binlerce yıl öncesinden 

alıp bugünlere gelebilmek gerçekten herkesin harcı değil. Biz, uzun süreceği-
ni söylerken de, böylesine coşkuyla, böylesine huzurla, mutlulukla, bilinçle-
rimiz pırıl pırıl ayrılacağımızı biliyorduk. Hepinize gerçekten katıldığınız, bu 
sabrı gösterdiğiniz için teşekkürler…

(Alkışlar…)


