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ksiyoloji ve bağlamında değerler sahasının toplumsal mecra ve icra sütunlarının inşasında konuşlandığı yaygın etkililik ile insanlığın bugüne
eriştirdiği ve temellerinin ilk güne dayandığı zaaf ve değerleri, bünyesinde
oluşan ve taşınan toplumlar ile özdeş halde rasyonalize edilmişlerdir. Bu
bahsi geçen ve işlenecek olan hususlar, tamamen törel bir akılla donanmış
böylece de gerekçelendirilmiş sabit tutumlar içermektedir. Toplum nezdinde
usulen sosyal hareketliliğe ve yaşam seyrine uygunsuz ya da uygun düştüğü
salık verilmiş davranış, biçim, duygulanım, model, norm ve disiplin öbekleri
buyruk edildikleri ve eylendikleri müddetçe korunaklarını, kültürel ilgi yönelimlerini prensiplerine dayalı olarak muhafaza etmek kararlılığını taşımaktadırlar. Sebat edilmiş bu ön kabullerin, evrensel ilkelere dayanacak raddede
yaygın ve mümkün olan temsillerde dahi izlenen istismar ve ihlallere ahlaki
ve kültürel temellendirme tasarılarını şart koşuyor olmaları, mahallî aygıtlardan beslenen bir konseyin manevi onay ve takdirini de ilkeleştirmektedir.

Henüz çocuk yaşta bedeni üzerinden tahakküme maruz bırakılan kadının,
sosyokültürel ve lokal ahlakın çatısında, cinsiyetinin zaptı için duygusal ve
fiziksel hürriyeti esir alınmış, eril egemen toplumlarda kadının hünerlerinin uzanacağı tüm sahalarla birlikte, bizzat hak ve istençleri gasp edilmiştir. Erkeğin kadına karşı takdim ettiği hassasiyet ve nezaket spesifik bir ilgi
halini almış, genel geçer bir gereklilik olmasının gerisinde, çok duyarlı ve
çok nazik bir erkeğin yüce gönüllü oluşuna işaret eder olmuştur. Toplumsal
ahlaki standartlar zemininde yaşamak için kayırılmaya mecbur görülen kadın, muhatapları karşısında pasifize edilmemeyi önce istirham etmeliymiş ve
sonrasında ancak kendisine duyulan tahammül ve yaşamak için toplumsal
müsaadelerin tümüne iştirak edebilirmiş gibi, hakları güçlerinden mütevellit
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Örneğin engellilerin haklarını onlara iade etmek gerektiğini izah için neden
her birimizin engelli adayı olduğunu öne sürmenin vicdani tutum pekiştirilebilmesinde çok birincil bir çağrı olduğuna dair kanaat yaygındır? Seslenilen
buna mutabıkken, kendini, yakınını aynı duruma dahil olarak düşünemeden, idrak edememekte, başına gelmemesi için komşusuna gülmemekteyse
de, ofansif mükellef göndermelerle acımak ve ilgisiz kalmak arasında bir yerde yola kendinden çıkmaktaysa, duyulan duygudaşlık değildir. İnsanlığın
yüceliğini vurgulamak için onun olası vahşiliğinin, hayvandan farkını silip
atacağını öne sürmek ve böylece insanlığın eline tüm türlerin en usturuplu
meşalesini tutuşturmak gibi, insan ambalajlı korunum alanını tedirgin etmek istememektedir.
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yaptırımcıların, kadına nasıl yaşayacağını şerh düşen izin karneleri dağıtanların, insan terbiyecisi kisvesi giyenlerin ve dikte yağdıranların tiranlığı karşısında müsamaha sahibi olması beklenmiştir. İşsiz bırakıldığında, şantaja,
baskıya ve mobinge uğratıldığında, mesleğinde yükselmesi cam tavanlarla
engellendiğinde ve kraliçe arı sendromuna sürüklendiğinde, kürtaj hakkı önlendiğinde, medya ve reklamlar üzerinden silikleştirildiğinde, gelip biri ona
“namusum” dediğinde, kıskanıldığında, dışarıda ve içeride tacize tecavüze
uğratıldığında, dövüldüğünde ve katledildiğinde yaşam hakkı talan edilen
kadının gıyabında dile getirilen, onun manevi ve toplumsal kıymetliliği sözde altın özde sükut kalmıştır.
Kadına doğur, hizmet ve hürmet et, er sözünden çıkma, konuşma, onu sürme bunu giy, pişir sil süpür, düzgün otur, sağa sola bakma, elinin hamuruyla
erkek işine karışma, kır dizini, gülme, gitme, ayrılma, sev evlen boşanma, çalışma, okuma diyerek susturmayı, sindirmeyi bir görenek haline getirmek ise
İstanbul Sözleşmesini feshe gitmiş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu uygulamayan bu minvalde bir değer kubbesi yaratıp, kendini yıkmamak için anayasal beyanların dahi dini,
milli kılıflarla işlenen nefret suçlarına karşılık hükümlerini yıkabilmiştir.
Sivas’ta Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini kutlayanlar şükür
kurbanları keserek memnuniyet ve heyecan duyduklarını söylerlerken, aslen
kendilerinin kadınları korumak için batının zevke ve eğlenceye aşırı ölçüde
düşkün anlamıyla “sefih” kanunlarına muhtaç olmadıklarını ve millet olarak zaten cenneti anaların ayakları altına seren bir medeniyetten geldiklerini öne sürerek, sözleşmenin “toplumsal cinsiyet eşitliği” gibi “fıtrata aykırı”
bir söylemi içinde barındırdığına ve aileleri tahrip edecek olduğuna hüküm
verdiklerinde, eşit, özgürlükçü haklardan mahrum bırakılmış bir halkın karanlık geleceğine alkış tutan elleri, gelenekten bozma tescilleri ile harabeyi
boyayabilmişlerdir.

Yaşamlarını idame ettirmek ve geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli iş kollarında mesai yürüten insanlar, sermayedarlar nezdinde ve sermaye stratejilerinin çarkında doğrudan işletmelerin ekonomik refahını, emek güçleri
ile finanse edecek olan çalışanlar olarak nitelendirilmişlerdir. Serbest piyasa
dalgasında büyümeye ve daralmaya uğrayan işveren, ürünlerinin maliyetini
düşürmek ve artı değer sağlamak adına, işçinin sarf ettiği iş hacmini karşılamayan, az miktarda ücreti işçiye bordro ederek sömürgeci dinamiğin ve deontolojik hak ihlalinin sürekliliğini sağlamaktadır. Çalışma koşulları ve ödenekleri iyileştirilmeksizin tam verim sağlaması beklenen çalışanların mevcut
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Bir toplumu eğer birliktelikle sıvazlayan ve kahrından arınmış dinginlikle el
ele tutuşturan güne yamaç sabahlarda solutmak lazımsa, kadına hürmetsiz
bir yönde rüzgar, yamaca yanaşmaya korkutulup asıl o ürkütülmelidir, yaşarken kadın değil.
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şartlar karşısında sahip oldukları protesto, grev ve sendikal faaliyet hakları da
örtbas edilmektedir. Güvencesizleştirilen emekçiler itiraz ve taleplerini kaile
almayan işverenler tarafından provokatörlükle suçlanmaktadır.
Postfordist endüstriyel üretim tarzı ve neoliberal küreselleşme politikaları ile
birlikte kol gücü ve zanaatta fonksiyonel nitelikli iş gücü birikiminin değersizleştirilmesi sonucu artarak çoğalmaya devam eden işsizlik felaketi bir
tehdit unsuru olarak emekçiler üzerinde kurulan tahakküm ve baskının koz
çekirdeği olmuştur. İş kollarındaki yetkinlik arayışı yerini standartlaştırılmış, geçici, düşük ücrete tabii iş ilanlarına bıraktığında, taşeronlaşma ile güvencesiz çalışma had safhaya çıkarılmış ve portatif iş gücüne gereksinilmiştir.
Hizmet sektörlerinde yaygın işsizliğin eleman açığını kapatmak için nimet
gibi görülmesi, işten çıkarmaların artması sindirme, denetim ve emek kontrol
biçimini almakta ve alnının teri kurumadan emeğinin hakkı verilecekken
işçiler angaryaya uğratılmaktadır.
Medyada işverenlerin tedbirsiz bıraktığı iş sahalarında yaşanan ölümler kaza
olarak lanse edilmiş ancak kaza değil, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin
iş cinayetlerinin iş kolları ve nedenleri raporlarına göre, göçmen-mevsimlik-çocuk işçilik, madencilik, metal, güvenlik, konaklama, inşaat-yol, sağlık,
ticaret, büro, eğitim, tarım, orman alanlarında çalışan işçilerin patlama, yanma, göçük altında kalma, yüksekten düşme, boğulma, servis-trafik kazası
ve Covid-19 nedenleriyle korunmasız bırakılan şartlar yüzünden hayatlarını
kaybettikleri paylaşılmıştır.

Dezavantajlı gruplar sivil toplum bünyesinde fırsat eşitliğine mesafeli bırakılan ikinci sınıf toplum mensupları olarak çoğunluklar tarafından sosyal ve
özel alanlardan kovuşturulabilmişlerdir. Hür ifade ve yaşam hakları ile aralarında paravan gerili olan kitlelerin ahlaki, ideolojik, dini, kültürel kanılarla
başat ve esnetilemez usullerin müphem ve benlik dışı başkalığa taraf olan
ötekileri olarak damgalanmaları nedeni ile alt ve üst sosyal bünyelerde bulunmaları, hükmen sakınca sayılabilmiştir. Yaşlıların, kadınların, çocukların, etnik azınlıkların, engellilerin, lgbti bireylerin, hayvanların küçük düşürülerek

12

Kamişli, G. (2022). Aksiyolojik Mercekte Etik Prekarya Dergi, (3) 1, 10-14.

Aksiyolojik Mercekte Etik | Göksu Kamişl

Kâr maksimizasyonu değerleri dahilinde işçi sınıfı üzerinde kurulan tahakküm, pandemi boyunca yaygınlaşan KOD29 ile çalışanların “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeni ile iş akdinin feshi” uygulandığında
ve bu damgalama dolayısıyla ahlak ve iyi niyet tarif edildiği için işten çıkartılanların iş bulma olanakları İŞKUR ve özel şirketlerin kapsamında olanaksızlaştırıldığında izlenebilir. KOD29’lar ile milli ve manevi değerler asılsız
beyanlar ile gözetilerek, sermayedarı tok yatırıp işçiyi aç bıraktığında alaşağı
edilmişse de, kâr marjı değerleri muhafaza edilebilir hale taşınmıştır. İşçiler
sendikasızlaştırılarak, bir millet olarak hak ve tazminat talebinden yoksun bırakılıp, püskürtülerek bu topraklar üzerinde bir arada insanca yaşam istekleri
örtülmüşse de, bir takım madden maneviyatlar hakkaniyetin yerini almıştır.
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ve üzerlerinde bir vakum politikası uygulanarak kıyıda sıkıştırılmaları, yersiz
yurtsuzlaştırılmaları için, öz savunu, irade ve kabiliyetleri de sınırlandırılarak
itibarsızlaştırılmışlardır. Sosyal güvencesizlik altında liyakatin ve yetkinliğin
donanım ölçütü sayılmaması, istihdamın imtiyazlı gruplar tarafından eritilmeye müsait bırakılışı dolayısıyla motivasyon kazanan toplumsal tabakalaşma, riskin ve parçalanmışlığın kalibresi konumundadır.
Kronolojik olmayan bir tahlilde ayrıştırılan halk kutbunda Kürt ve Alevi vatandaşlara karşı ilenmek makul görülebilen bir kabahat halini almış, bu hafif
bir ifade olan kabahat zorbalığa, evlerin işaretlenmesi ile hedef göstermelere,
viran etmelere, anadil kullanımının engellenmesine ve kitlesel katliamlara
varmıştır. İnsanların eşit yurttaşlık gereğince söz, yetki ve karar sahibi olmak
yetkeleri ve temsil hakları, toplumsal ve siyasal katılımları kısıtlanmış ve de
öz değerler üzerinden asimile edilmesi gereken potansiyel düşmanlar olarak
görülebilmişlerdir. İnsanların mal ve hizmetlere erişiminde ve güvenliklerini
teminde orantısız gücün kuvvetiyle göğsünü germiş bir hakimiyetin ne boyutta kuşatıcı olduğunu gösteren rencide politikaları basmakalıp hükümlerle
temellendirilmiş ve bu hükümler etiketçi saldırılara kanalize olmuştur. Azınlıklı kesimler toplum içerisinde ötekileştirildiğinde ve can güvenlikleri tehdit
altında bırakıldığında, “kültürel bölünmez bütünlülüğün muhafazasını” sağladıkları gerekçesi ile nefret suçu işleyebilen figürlerin, cana ve mala kast eden
kalabalıkların emsal etik bütünlüğe yoksullukları katmanlaşmıştır.

Sonuç
Tutum ve tutkular, karşıt tehdit unsuru ve grupları saptamış, karşılarında
dezavantajlı sınıflar yaratarak gücü temsil etmişlerdir. Toplum gibi hem niteliksel hem de niceliksel ölçüde dinamik olan bir furyayı stabilize etme gayesi
taşıyabilen törel normlar, cinsleri, soyları, sınıfları, bir diğer kültür ve değerleri kırıma uğratabilmiş, bu gruplar üzerinde baskı kurabilmiş ve bu grupların
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Paternalistik onaylarla biçimlendirilebilen sosyal platformlarda üstün ırk ve
imaj tipolojisi gibi de kapsayıcı algılar taşıyan kafatasçı, öjenik yayılmacılık halk ve grupları asimile etmek için, taban çerçevesini grup farklılıklarına
kapatmışlardır ve aynı kozalitede insanın doğaya ve diğer türlere karşı tüketebilen ve yok edebilen efendiliği insanlık ve iklim krizlerinin de garantisi
olmuştur. Doğal su kaynakları sınai atıklarla kirletildiğinde, hayvan hakları
tanınmadığında, tabiat imara hibe edildiğinde kırı kentleşen ve makineleşen yeryüzü elitizmin mülkü müdür, canlı habitatı avlandığında, nükleer
santrallerle tehdit edildiğinde, toprağa kimyasallar enjekte edildiğinde hükmedilen, döngü ve dengesi bozulan doğa insanlığın kobayı mıdır? Dünden
bugüne mirasını yaşatmak ve aktarmak için avrupai kültür emperyalizmine
ve makyajına direnmenin lüzumunu ve bu maneviyatın öz veri ile taşınması
gerektiğini öğüt eden insanın ödev bilinci, tüm bu ekolojik çatıda gerçekleşen tahripler karşısında kayıtsız kalacak ya da tahripleri azmettirecek kadar
varisliğinden feragat edebilmektedir.
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haklarından mahrum kalmalarını kalabalık bir şiddetle sağlayarak toplumsal kolektiviteden geri çektirilmelerine zemin oluşturabilmişlerdir. Hukukun
medeni kanunlarında insan hak ve özgürlüklerinin evrensel erişim seferberliği teorik olarak belirtilse de pratik edilememiştir. İnsanlar toplumsal, çevresel
normlar dahilinde oluşan yaptırımcı bu maneviyat adı altında sürdürdükleri
nefret suçlarını, topluma ters düşmeyecek bir çizgide muhafaza ederek militarist gerekçelerle dolan taşan bir şamar meydanı kurmuşlardır.
Çürümeksizin makul erginlikte ve büzüşmeden gergin olarak esasen kültür/
değer, sivil ortak bir dengeyi tesis ederken keşmekeşe mahal veren bir antipatinin sığınağı haline getirilebilmektedir. Bağımsız ancak kitleselliği nedeniyle
de çeşitlilik arz eden bu özgün kendinde bulunuşun, bizzat topluma ve refahına entegre oluşunun sağlanması imkanlarını yitirebilmekte ve müşterek bir
kültür sadece sembolik işaretlerle otorite haline getirilebilmektedir.
Hangi nüvesini kafese tıkıp unutmuş insanlık, tutsak kalan aş, hak, yaşam,
yarın tanınmamış, röntgeni elinde izleyen, ya karalayan ya da iftihar duyan
sanatsız, hakiki umutsuz, aydınlıksız ve cevhersiz, ağızsız çünkü duymaksızın yaşayıp kulağıyla konuşmasını öğrenen insanlık bin felaketlerin mağduru, bin hareketinden sorumsuz, saygınlığı kendine yüzyıllar arası meşgale
edinmiş, eksiğine korkak, sualine kılıfçı insanlık toplumca meşru görülen
sıralı zulümleri köktenciliğiyle gerekçelendirmeye durmaksızın meylederse,
bunun adı değer olsa yergi olsa, ötekileşmeye insanlık namına kendisi mahkum olmuştur.
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