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2011 Şubat’ında hükümet partisinin (Adalet ve Kalkınma Partisi) bazı kadın 
milletvekilleri tarafından tecavüz mahkûmlarını ve pedofilileri kapsayan medikal 
yöntemlerle testosteron seviyesinin düşürülmesi amaçlayan bir yasa tasarısı mec-
lise sunuldu. Bu tasarı medyada tartışılan şekliyle “kimyasal hadım uygulaması” 
olarak gündemde yer buldu. Tasarının amacı başta pedofililer olmak üzere teca-
vüz hükümlülerinin sonu cinsel şiddet olarak suç teşkil eden cinsel eylem ve 
yönelimlerini önlemek, yok etmek ve etkisiz hale getirmekti. Bunu için cinsel 
istek ve gücün ortadan kaldırılması amaçlı, erkeklik hormonu olarak testosteron 
seviyesini azaltacak medikal müdahale öngörülüyor. Müdahalenin sonucunda bu 
erkeklerde cinsel şiddetin sebebi olan agresyonun kaynağı olarak görülen testos-
teron hormonunun azaltılarak cinsel saldırıyı imkânsız hale getirmesi bekleniyor. 
Yöntem olarak da fiziksel kalıcı bir müdahaleden kaçınarak “modern yöntem” 
olarak da sunulan kimyasal müdahalenin, ilaç yoluyla geçici olarak bu kişilere 
verilmesi salık veriliyor (ntvmsnbc ve Ajanslar, 2011). Fakat sonrasında, bu 
tasarı mecliste olduğu kadar medyada, sokakta, günlük hayatın içinde de konu-
şulmaya başlandı. Tartışmalar her kesimin konuyla ilgili kendi kelime dağarcığı 
ve perspektifi yönünde çeşitlendi. Tasarıyı genel hatlarıyla destekleyen hükümet 
partisi ve tasarıyı sunan milletvekilleri, tasarının hümanist ve çağdaş yönüne 
vurgu yaparken bir yandan bu yöntemin en kesin çözüm olduğu konusunda 
kamuoyunu ikna etmeye çabaladılar. Karşı savlar ise daha çok tarihsel örnekleri 
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geri çağırdı - Osmanlı Devleti’ndeki hadım edilme pratiği veya faşist yönetim-
lerdeki öjenik uygulamaları hatırlatarak - ve yöntemin barbarca ve çağdışı oldu-
ğunu, klasik hadımdan bir farkının olmadığını öne sürerek beden bütünlüğüne 
karşı bir saldırı olarak insan haklarına aykırılığına dikkat çektiler.  

Böyle bir tasarının gündeme gelişi sivil toplum ve feministlerden de farklı 
tepkiler aldı. Bazıları cinsel şiddetin toplum içinde uyandırdığı ahlaki hassasiyet 
ve bireyler üzerinde yaşattığı travmanın yarattığı tepkiyle tasarıyı destekleseler de 
ağırlıklı görüş, cinsel şiddeti daha bütüncül ve radikal bir sorun olarak görüp 
tasarıyı desteklemedi. Özellikle feminist perspektif içinden yasayı eril şiddetin 
kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini perdelemesine yönelik bir eleştiri vardı. 
Feminist bakış açısına göre tecavüz ve cinsel şiddetin arkasındaki gerçek moti-
vasyon ataerkinin politik ve kültürel yapısı ve kadının tahakküm altına alınması 
sorununa bağlıydı (Tönel, 2011). 

Kimyasal Hadım tasarı olarak yankı bulan bu tasarının içeriğini ve buna karşı 
gelişen tepkileri en genel hatlarıyla bu kısa girişte belirttiğimi umuyorum. Bu 
yazı ise bu tasarının ve bununla beraber gelecek olan uygulamanın pratik sonuç-
larıyla ilgilenmemektedir. Zaten bu konuyla ilgili hem medikal hem de cezai 
birçok çalışma bulunmaktadır. Türkiye dışında kimyasal hadım uygulamasının 
uygulandığı bazı ülkeler olduğunu biliyoruz ve bu uygulama pratik yönleriyle 
tartışılmaktadır (Wright, 2009). Bunun yanında, bu yazı tecavüz ve cinsel şidde-
tin herhangi bir nedenselliğini de sorgulamıyor, bir kaynak, sebep aramıyor ve 
yine bu nedenle cinsel şiddet için herhangi bir çözüm yolu da önermiyor.  El-
bette yazının sunacağı analiz cinsel şiddetin toplumsal gerçekliğine dokunup 
bunu göz önüne almaktadır, fakat pratiğe dönük bir eleştiri ya da etik açıdan bir 
değerlendirme bu yazının konusu değildir. Bu yazının daha çok akılları kurcala-
ması gereken birkaç soruyu gündeme getirme kaygısı vardır. Bu sayede konuşu-
lan, ifade edilen, kelime dağarcığımızı oluşturan ve düşüncelerimizi şekillendiren 
kavramlar ve pratikler üzerinden düşünme şansı elde edebiliriz. Bu sorulardan 
ilki; bazı kavram ve terimlerin nasıl ve hangi koşullarda bir araya geldiğiyle ilgili-
dir. Örneğin, kimyasal hadımdan bahsederken, bu konuyu düşünürken kullandı-
ğımız kelimeler, terimler, kavramlar ve tabii değerler akla geliyor. Bunlardan 
bazıları “kimyasal”, “hadım”, “modern”, “testosteron”, “cinsel şiddet”, “hüma-
nizm”, “agresyon”, “tecavüzcü”, “önlem”, “engel”. Bütün bu kavramların farklı 
bakış açıları tarafından da olsa bir araya getirilerek bir şey anlatma gayesi bu-
lunmaktadır. İkinci olarak, bu kavramların bir araya gelişinin arkasında var olan 
anlam ve duygu dünyası yer almaktadır. Örneğin, kimyasal hadım uygulamasının 
toplumda algılanan cinsel şiddet ve bunun etrafındaki korkunun yarattığı güven-
lik kaygısını nasıl aşabilecek olduğudur. Burada tasarının sunulma biçimi ve 
sunuşun ardından gelen ikna çabaları oldukça önemlidir. Bunu için tasarının 
umut vaadeden bir rasyonelliğe kavuşması gerekir. Akla gelen son soru ise daha 
makro bir açıdan bütün bu kavramlar ve bunların arkasındaki duygu ve düşün 
dünyasını hedef alan yönetimsellik ve iktidar pratikleridir. Her ne kadar tasarı 
hükümet partisi ve onun kendine has devlet yönetim biçimi ve bunun kaynağı 
olarak görülen ideolojiyle ilişkilendirilse de gündelik olan deneyim, duygulanım 
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ve düşüncelere, yani yaşamın kendisine temas eden, onların tepkisini karşılayan 
ve daha çok onları çevreleyen, kuşatan bir yönetimselliğin üretimi olarak değer-
lendirilebilir. Sondan başlarsak, bu yönetimselliğin tarifi aslında son otuz yılda 
siyasal ve sosyal bilimler literatürüne büyük etkiler eden, iktidar ve özne kav-
ramlarını ve bunların birbirleriyle ilişkisini kökünden sallayan biyopolitika kav-
ramıyla mümkündür.  

Biyopolitika aslında sabit bir kavramsallıktan ziyade yöntemsel bir tanımdır. 
Bu yöntemsellik iktidarın işleyişine içkin bilgi ve teknikleri kapsayan bir sistem 
ağı gibi düşünülebilir.  Biyopolitika Michel Foucault tarafından Biopolitika’nın 
doğuşu (“Birth of Biopolitics”) ile 1978-1979 yılları arasında kavramsallaştırılmış-
tır. Foucault biyopolitika kavramını - aslında biyo-iktidar olarak -  iktidarın yö-
netim mantığı, tekniği ve pratikleri olarak sunan bir analiz geliştirmiştir 
(Foucault, 2010). Buna göre iktidar tanımı üretken ve dinamik bir formasyona 
sahip kendilik kaygısı ve teknolojileri üzerinden özneleri kuran, üreten ve yöne-
ten bir yapıya sahiptir (Güvenç Salgırlı ve Yardımcı, 2011). Fakat tabii burada 
iktidar tanımı her şeye muktedir ve aşkın bir düzlem olarak değil de daha çok 
yaşama dair ve tepkisel, ilişkisel bir ağı temsil eder (Güvenç Salgırlı ve Yardımcı, 
2011). “Kendilik kaygısı ve teknolojileri”, aslında iktidar tarifini de ortaya koyan, 
bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiye denk gelir. İktidar-bilgi ilişkisi organik ve di-
namik bir ilişki tarzıdır, üretkendir ve bu ilişki ağına içkindir. Sanem Güvenç 
Salgırı ve Sibel Yardımcı’nın oldukça zihin açıcı olan çalışmaları, “Farklı Bir 
Foucault Okuması için Öneriler”de bilgi ve iktidar arasındaki bu organik ve 
dinamik bağ çok açık bir şekilde gösterilmiştir. Buna göre Foucault’un Bilginin 
Arkeolojisi ve Kelimeler ve Şeyler isimli çalışmaları bilgi üretimi ve iktidar ilişkisini 
yöntemsel olarak ortaya koymaktadır (Güvenç Salgırlı ve Yardımcı, 2011).  Bu 
iki çalışmaya bakılarak bu yazının da sormayı amaçladığı ilk soruya geri dönebili-
riz. Kimyasal hadımla beraber ortaya saçılan kavram, tanım ve değerlerin nasıl 
ve hangi koşullarda bir araya gelebileceği sorusu aslında Foucault’un bu iki ça-
lışmasındaki yöntemle açıklanabilmektedir. Burada şeylerin hangi koşullarda ve 
nasıl bir araya geldikleriyle ilgili ve anlam ifade ettikleriyle ilgili arkeolojik bir 
yöntem vardır. Arkeolojik bir kazıda çıkarılan materyalleri bir araya getirerek, 
onları ilişkilendirerek tarihe dönük bir anlam ve bilgi üretiliyorsa, bu yöntemi 
bilginin üretimi açısından bugün de gerçekleştirmek mümkün olabilir. Sanem 
Güvenç Salgırı ve Sibel Yardımcı’nın belirtiği gibi bu bir aradalık aslında bir 
toplanma ve sınıflandırmanın formu olarak politik bir alanı da oluşturur (Gü-
venç Salgırlı ve Yardımcı, 2011). Bu koşulda bilginin üretimi ve kullanılması, 
bunun yorumlanması tamamen politik bir alana tekâbül eden bir yönetimsellik 
mantığına dayanır. Bilginin ve teknolojinin ışığında tanımlanan bir iktidar tarifi 
yaşama temas eden, onu şekillendiren ve üreten niteliktedir. Bu açıdan bakıldı-
ğında iktidar özneyi tabi kılan değil fakat daha çok ona tabi olan onu tanımak, 
şekillendirmek ve yönetmek üzere onu kuşatan bir sistemler bütünüdür. Yani 
iktidar yaşamı kapatma yoluyla değil de daha çok yaşamı kapsama ve üretme 
telaşı içinde şekillenir. İktidarın yaşam karşısındaki bu konumu, bütün yönetim 
mantığı ve teknikleriyle biyopolitikayı üretir. Bu yazıda kimyasal hadım etrafın-
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daki şeyler de bir bilgi üretimi olarak görülüp, şeylerin bir araya geliş tarzı, biçi-
miyle ilgilenmektedir. Bunun için de bilginin üretildiği iktidar ilişkilerine bakıp 
düşünmeyi tercih ederek güncel biyopolitik yönetim tekniklerine yönelmek ge-
rekmektedir.  

Buraya kadar iktidar-bilgi yöntem açısından ilişkisinin önemine ve aslında ik-
tidarın bu bilgi üretimi içinde var olan yönetimselliğin kendisi olduğuna değin-
dim. Buradan, bu iktidar ilişkilerin kurulduğu, geliştiği ve yaşama temas eden, 
onu üreten dinamiklerden bahsedilmeli. Bu kısımda da ikinci sorunun cevabı 
üzerine düşünmek gerekir. Burada iktidarın yaşamla ve muhatabı olduğu özney-
le olan ilişkisi önemli bir hale geliyor. Zira bu ilişki aslında iktidarın tekniğini 
geliştirerek yaşamı kapsayan gerçekliğini oluşturuyor. Foucault’un iktidar ve 
özne ilişkilerini analiz ettiği çalışmaları olan Kliniğin Doğuşu, Hapishanenin Doğuşu 
ve Disiplin ve Ceza’da iktidarın disipline edici özellikleri vurgulanmıştır. Bu disip-
line yönelen iktidar, özneyi okul, aile ve fabrika gibi kurumların içinde kendi 
normalleşme ve rasyonelleşme sistemi içinde üretmekteydi. Bunun altında elbet-
te dönemin ekonomik ve politik tahayyülleri ve planları yatar. Modern paradig-
mayı temsil eden bu düzenek, nüfus ve bedenler üzerinden kurguladığı yöne-
timselliği toplum mühendisliği etrafında gelişen bir idealizmle sürdürdü 
(Özkazanç, 2011). Fakat bu modern paradigma tarihsel sebeplerle dönüşüme 
uğramış ve yerini günümüzü de etki altına alan geç moderniteye ve bu zamanda 
deneyimlenen neo-liberal yönetimselliğe bırakmıştır. Alev Özkaçanç’ın çalışması 
Neo-liberal Tezahürler, bu tarihsel dönüşümü analiz edip neo-liberal yönetimselliği 
özellikle vatandaşlık, suç ve eğitim üzerinden mercek altına almıştır. Özkazanç 
tarihsel dönüşümü 60’lı yılların toplumsal-kültürel hareketiyle başlayan yeni 
öznellik biçimlerine bağlı ve 70’lerde bunu takip eden politik ve ekonomik ge-
lişmeleri yeni yönetimselliğin biçimi olarak tespit etmiştir (Özkazanç, 2011). Bu 
yönetimsellik biçimindeki dönüşüm disiplin toplumundan denetim toplumuna 
geçişe işaret etmektedir (Deleuze, 1992). Deleuze tarafından geliştirilen Denetim 
Toplumu tanımı Antonio Negri ve Michael Hardt’ın katkılarıyla aktüel bir 
biyopolitika yorumuna imkân sağlamıştır (Hardt ve Negri, 2011). Bu yeni 
biyopolitik yönetimsellik biçimi toplumsal arzuyu tanıyan ve onu muhatap alıp, 
şekillendiren, üreten ve işleyen bir niteliğe sahiptir. Bu açıdan yaşamın en küçük 
alanına nüfuz edip, kapsama ve gözetleme kaygısı içindedir (Hardt ve Negri, 
2011).   

Denetim toplumu kendi yönetimsellik mantığına uygun bir öznellik arayışı 
içindedir. Neo-liberal rejimin ekonomik ve politik mantığını yansıtacak şekilde, 
devlet bireyler üzerinde sorumluluk almak istemez ve dahası bu sorumluluk 
vatandaş olarak bireylerin üzerine yıkılır. Bu yeni yönetimselliğin içinde özneyi 
baştan sona bir norma uydurma ya da kendinin tanımladığı bir normalleştirme 
yatırımı bulunmaz; daha çok yaşamın her alanı hesaplanabilir, sorunlar ve tehli-
keler önlenip, engellenebilir ya da en azından kontrol edilebilir durumda olması 
gerekir. Bununla beraber risk yönetimi hem bir yönetimsellik taktiği olarak dev-
let ve kurumlarına hem de bireylerin kendi yaşamlarının her alanına sirayet eden 
gerçeklik haline dönüşmüştür. Bu gerçeklik bireyin ahlaki ve sosyal sorumluğu-
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nu belirleyen ve yeni bir vatandaşlık bilincini de beraberinde getiren bir toplum-
sal durum yaratır. Bu yeni toplumsal durumu açıklamak için risk toplumu (Ulrick 
Beck) ve korku kültürü (Frank Furedi) ve ahlaki panik (Stanley Cohen) gibi ta-
nımlar denetim toplumuyla eş zamanlı olarak kavramsallaştırılmıştır.   

İktidar ve bilgi arasındaki ilişkinin getirdiği tarife dayanarak bilginin üretimi 
ve kullanımı da değişiklik arz etmektedir. Bu yeni bilgi-iktidar ilişkisi disiplin 
toplumlarıyla özdeşleşen molar beden üzerinde duran ve onu bir bütün olarak 
işleyen panoptik bakış [panopticon gaze] yerine daha çok bütünü oluşturan 
ayrıntılar ve parçalar üzerinde işleyen, çalışan moleküler bakışa [molecular gaze] 
dönüşmüştür. Bu moleküler bakış, bütünü daha heterojen ve eklemli bir formda 
tahayyül eder.  Bu moleküler bakış kadrajına aldığı bilgi nesnesi ve onu işleyişi 
açısından moleküler biyopolitikanın yönetimselliğini oluşturur (Rose, 2007). 
Rosi Braidotti bu yeni biyopolitik biçimlenmeyi Deleuze’un denetim toplumunu 
takip ederek ileri kapitalizmin gelişen teknolojik yöntem ve pratiklerine dayandı-
rıyor. Bradiotti’ye göre bedenin her bir parçasına bölünüşünden ve bu bölün-
meden ortaya çıkan parçaların her birinin ayrı bir anlam teşkil ettiğinden bahse-
diyor. Anatomik bütünlüğünden ayrılan beden, parçaları üzerinden yeniden 
anlam kazanıyor. Braidotti beden ve parçaları üzerinden öne sürdüğü bu yeni 
post-modern anlamsallık belki de yazının başında da bahsedilen bedenin bütün-
lüğü üzerinden tanımlanan insan hakları tanımı da tartışmaya açıyor (Braidotti, 
1994). Zira beden, bütünlüğü içinde bir anlam teşkil etmekten çok, parçaları 
üzerinden veya bu parçalara eklemlenebilecek inorganik başka parçalarla birlikte 
heterojen ve siborg bir oluşum olarak tanımlanabiliyor. Beden ne içinden ne de 
dışından tanımlanabilecek belli bir sınır teşkil ediyor ve bu yüzden organik ve 
homojen bir bütünlüğü temsil edemiyor. Bunlara örnek olarak günümüzde ol-
dukça popüler olan gen teknoloji, organ nakli, gerçeğine yakın üretilen protez 
uzuvlar, hızla gelişen plastik cerrahi, hormon tedavileri, kök hücre teknoloji ve 
üreme teknolojilerinde çığır aşan tüp bebek veya taşıyıcı annelik gibi uygulama-
lar, ya da yazının da konusu olan kimyasal hadım gösterilebilir. Bütün bu tekno-
lojik uygulamalar, bugün bireyler tarafında tercih edildiği gibi toplum içinde etik 
tartışmalara sebep olmuş ve farklı tutumların ortaya çıkmasına da sebep olmuş-
tur. 

Bu yeni biyopolitiğin işleyişini suç ve ceza mantığındaki değişimler üzerinden 
izleyebilmek de mümkündür. Burada belki de Esposito’nun biyopolitikanın 
içine yerleştirdiği savunma mekanizması tanımı ve tehdit/düşmanı tespit etmeye 
dönük teknikler önem kazanıyor. Burada hem beden içinde hem de toplum 
içinde algılanan tehdide ve/veya düşmana karşı onu tespit etme, yok etmek veya 
kontrol altına alma çabaları önemli bir hale geliyor (Esposito, 2008). Buna göre 
değişen beden tarifiyle beraber küreselleşen dünya sistemi de, toplumsalın sınır-
larının konulmasının zorluğu itibariyle, düşman ve tehdidin tespitini zorlaştırı-
yor. Negri ve Hardt’ın tarif ettiği üzere küreselleşen sistem için düşman her 
dâhim içeride ve buna bağlı olarak her yerde bulunmaktadır (Hardt ve Negri, 
2011). Bu düşman kendisini ne zaman nasıl belli edeceğini bilemediğimiz bir 
kanser hücresi gibi her zaman geleceğe dönük potansiyel bir tehlike durumun-
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dadır, yani daha çok ihtimalin kendisidir. Buna paralel olarak düşünebilecek suç 
davranışı ve eylemi modern ceza mantığında yer alan özneyi ıslah edip topluma 
katma mantığından uzaklaşmış görünüyor. Alev Özkazanç Neo-liberal Tezahür-
ler’de yeni cezalandırma (new penology) mantığını neo-liberal yönetimselliğin 
içinde ele alıyor ve bu mantığı açıklıyor. Buna göre; yeni cezalandırma ödetme, 
caydırma veya ıslah etme amaçlarının uzağında risk yönetimi ve güvenlik kav-
ramları çerçevesinde, suçu cezalandırma yerine, “her türlü riskli davranışı dü-
zenleme ve ayarlama yaparak önleme” (Özkazanç, 2011, s. 136-137) gayesi için-
dedir. Bu yeni cezalandırma mantığını daha çok yeni yönetimselliğin Nikolas 
Rose’un açıkladığı suçun biyolojisi (biology of culpability); suçlu bulunan davranışa 
ve eyleme biyolojik bir nedensellik yüklenmesi, durumda görülebiliyor. Bu du-
rum suçlu olarak tanımlanan davranış ve eylemi anti-sosyal bir yürütmeye tabi 
kılıyor ve suç bu şekilde gayri-insanileşiyor (Rose, 2000). Rose’un sunduğu bu 
tarifin aslında ileri kapitalizmin politik ekonomiğinin ve neo-liberal yönetimsel-
liğin hüküm sürdüğü denetim toplumlarında gelişen moleküler biyopolitik bakışı 
suç ve cezalandırma üzerinden çok iyi açıklıyor. Buna göre suçun kendisi biyo-
lojik nedenselliğe kavuşurken suçlu da anti-sosyal ve gayri-insani bir tanıma 
ulaşıyor. Bu suçluyu Rose tarafından çok başarılı bir şekilde ifade edildiği gibi, 
yakın tarihin özellikle de kolonyal yönetimlerde ya da öjenik rejimlerde görüldü-
ğü şeklinden daha farklı olarak; suçluyu bir kapatma veya dışlama yoluyla top-
lumsaldan ayırma amacı taşımamaktadır. Fakat suçluyu ahlaki ve rasyonel so-
rumluluklarını yerine getirmekten aciz bir anti-sosyal kişilik olarak tanımlama 
eğilimdedir. Kolonyal ya da öjenik rejimlerdeki suçun biyolojik nedenselliği daha 
çok suça meyil eden tehlikeli genlere sahip grupların toplumun geleceği için 
sosyal alandan uzak tutulması, ayrıştırılması ya da kapatılmasını içeriyordu. Bu 
genelde tehlikeli olarak görülen sınıfları hedef alan ırkçı ve faşist yönetimselliğin 
bir sonucuydu. Şimdiki yönetimselliğin benzeri bir ırkçı ve faşist eğilime sahip 
olmadığını söylemek mümkün olmasa da yöntem açısından suçlunun, bütün 
anti-sosyal ve gayri-insani tanımına rağmen toplumsaldan ayrılamaz bir durum-
da olduğunu teslim eder (Rose, 2000). Bu suçluyu “normal” vatandaştan ayıran 
bir özellik olarak sorumluluk alamama ve ahlaki kaygıya sahip ol(a)maması üze-
rinden hem anti-vatandaş hem de gayri-insani bir pozisyona getirir. Bu yeni 
durum suçluyu biyolojik bir nedensellik içinde tespit eder ve bu nedenselliğin 
üzerinden suçlu davranış veya eylemi engellemeyi, kontrol etmeyi amaçlar. Bu 
da bedenler üzerinden bir ayarlama ve müdahale pratiği olarak kendini gösterir 
(Rose, 2000). Belki bu düşünceyi yukarıda da bahsedildiği üzere aktüel bir sa-
vunma mekanizması tanımıyla, yani düşmanın/tehdidin/tehlikenin günlük ha-
yatta her yerde ve hâlihazırda içeride oluşu ile anlaşılabilir. Bütün bunların hep-
sini hem devletin hem de bireyin risk ve güvenlik kaygıları içinde gelişen teknik-
lerinin bir devamı şeklinde düşünmek mümkündür. Bu durumda suçlu davranı-
şın ya da eylemin sosyal nedenselliğine dair ilgi yok olurken suçun kendisini 
önlemeye dönük çaba, risk ve hesaplanabilirlik mantığı (ekonomisi) içinde kısa 
yoldan çözülmesi gerekilen bir sorun olarak görülür. Bu durum cezalandırmanın 
adaletle olan bağının zayıflamasına ve sadece geleceğe bakan bir “düzenleme 
kaygısına” büründüğünü düşündürtür (Özkazanç, 2011, s. 136). 
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Peki, yazının başına geri dönüp düşünüldüğünde, pedofili ve tecavüz hü-
kümlüleri için önerilen kimyasal hadım yasa tasarısını bu yeni biyopolitik yöne-
timselliğin içinde düşünmek mümkün müdür? Yöntemsel açıdan bakıldığında 
tarihin değişik dönemlerinde ve farklı kültürlerde hadımının çok çeşitli amaçlarla 
uyguladığını biliniyor (Taylor, 2000). Erkek bedenine uygulanan hadım tarih 
boyunca farklı anlamlara gelmiştir. Bazen rıza veya ikna, bazen de zorlama ve 
şiddet yoluyla gerçekleştirilen hadım, erkeği özel-kutsal olana yakınlaştırma-dâhil 
etme ya da tam tersi, aşağılayıp küçük düşürme-dışlama amaçları taşımıştır (Tay-
lor, 2000). Fakat hadım her yoluyla belli bir erkeklik tarifi sunan ve erkeğin be-
denine dair bir anlam üreten durumdadır. Bu Gary Taylor’un Batı Erkekliğinin 
Kısa Bir Tarihi: Hadım isimli çalışmasında çok açık bir şekilde gösteriliyor. Hadı-
mın başta yöntemselliği ve kavramsallığı üzerinden bir tarif barındığını gösteren 
çalışmada, testislerden penise, (yeniden) üretimden bireysel özgürlük ve hazza 
geçen bir dizi içinde erkekliğin tarihselliğini ortaya koyuyor. Bu tarihsellik belki 
de hadım üzerinden keşfedilen-üretilen erkekliğin “kendilik kaygısı ve teknoloji-
lerini” (Cinselliğin Tarihi) de sunuyor. 

Kimyasal hadım da kendilik teknolojilerinin bir parçası olarak değerlendirip 
günümüzdeki erkeklikleri incelemek için bir yol olabilir. Bunun daha başka bir 
çalışmanın konusu olduğunu belirtip burada bırakmakta yarar var. Fakat yine de 
üzerinde durulması gerekilen bir husus olarak kimyasal hadımın belli bir tür 
erkeklik yorumunu ve bedensel anlamını ürettiği söylenebilir. Bu erkeklik yuka-
rıda tarif edilen moleküler bakış içinden çıkan bir bilgi olarak erkek bedenini 
tanımlıyor. Testosteron, agresyon ve cinsel istek arasında kurulan bağda üretilen 
bu anlam endokrinolojik bir erkeklik tarifini ortaya koyuyor (Watts, 1984). Da-
hası bu Rose’un suçun biyolojisinde tarif ettiği gibi beden üzerinden, aslında 
hormonsal bir düzeyde, müdahaleyi, ayarlamayı muhtemel kılıyor. Burada erkek-
lik ve bilhassa tehlikeli olan erkeklik hormonal bir dengeyi arayan, gözeten bir 
tanım içinde moleküler düzeye çekilerek sunuluyor. Bu noktadan sonra tecavüz 
gibi cinsel şiddeti ifade eden bir suçu anti-sosyal ve gayri-insani bir tarif bağla-
mında yürüten iktidarın, olaya risk yönetimi mantığına ulaşan bir yönetimselliğin 
içinden ulaştığını söyleyebilmek mümkün görünüyor.  

 

Türkiye Örneği 
Öyleyse bu biyopolitik yönetimselliğin topluma temas ettiği nokta nedir? 

Yani yazının başında ikinci soru olan, iktidarın bu tasarıyı cinsel şiddetin en ağır 
ve korkutucu tarafı olan tecavüz ve pedofili için çözüm olarak toplum nezdinde 
rasyonelleştirip ikna edici hale getirmesinin yolu nedir? Yazıda yoğun bir şekilde 
işlenen denetim toplumu ve neo-liberal yönetimsellik sayısız çalışmada da ince-
lendiği üzere Türkiye’de de kendisini göstermektedir. Son otuz yılı içine alan bir 
süreçte, özellikle 80 Darbesi sonrasında şekillenen dönemde neo-liberal yöne-
timsellik hem küresel piyasa koşullarına bağlı hem de devlet-vatandaş ilişkileri 
içinde kendini gerçekleştirmektedir. Korkunun ve riskin yeni yönetimselliğin 
ayrılmaz bir parçası olduğu toplumda, yeni sağ ve yeni-muhafazakâr politikalar 
görünür oldular. Son on iki yılda iktidar partisi konumunda olan AKP, kendi 
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sosyal politikalarını yeni-muhafazakâr görüş içinde sunuyor. Partinin bizzat 
kendisinin deklare ettiği muhafazakâr demokrat (Akdoğan, 2004) görüş yeni-
muhafazakâr düşüncenin dünya görüşünü benimsiyor. AKP içinden etkin bir 
isim olduğu bilinen ve birçok hükümetin başbakanlığını yapmış, bugünün cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da danışmanlığını yapmış olan Yalçın 
Akdoğan partisi için muhafazakâr demokrat tanımını ortaya koymuştur. Bu 
görüş kendini “modern çağın gerekliliklerini yerine getiren, çağdaş ve demokrat 
ama aynı zamanda kültürel gelenekleri ve toplumun ahlaki yapısını da koruyan” 
bir politik görüş olarak sunmuştur (Akdoğan, 2004). Bu ifade daha açık haliyle, 
bilim ve teknoloji de günceli takip eden ve esnek küresel ekonomiye oldukça 
uyumlu fakat kültürel ve ahlaki anlamda muhafazakârlık vurgusu yapan faydacı 
bir ideoloji olarak kendisini ortaya koyuyor (Erler, 2007). Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın birçok konuşmasında kaydedilen bu görüş belki de en popüler olmuş 
halleriyle hatırlanırsa, Batı’nın bilimini değil de ahlaksızlığını almış olmak, ya da 
dindar nesil yetiştirme ülküsünü her fırsatta devlet politikalarıyla beraber dile 
getirmek, kızlı-erkekli tanımıyla dejenere olarak öne sürülen yaşam tarzını eleş-
tirmek bunlara örnek gösterilebilir. Daha da önemlisi kürtaj karşıtı yasalar ve 
doğumu teşvik eden politikalar da bu dünya görüşünün bir parçası olarak değer-
lendirilebilir. Fakat bu örneklerin kendi başlarına, toplumu hedef alan ve ona 
hitap eden muhafazakârlığı destekleyebilecek unsurlar olduğunu fark edip mo-
dernlik-çağdaşlık ayağına dönüp bazı örnekler de aramak gerebilir. Burada kal-
kınmanın ve zenginliğin de bir işareti olarak görülen teknolojik yöntemler ve 
inovasyonlar devreye giriyor. Bu kalkınma ve zenginleşme vurgusu hükümetin 
her gün bir yenisini sunduğu çılgın mega projelerde kendisini fazlasıyla gösteri-
yor. 3. Köprü, yeni havalimanlarının yanında İstanbul’u ortadan bölen Kanal 
İstanbul projesi hükümetin özenle yürüttüğü halka ilişkiler ve tanıtım progra-
mıyla halka servis ediliyor. Fakat bunların da ötesinde inovasyon mantığı sosyal 
politikaların içinde yeni cezalandırma ve caydırma teknolojilerinin içinde yer 
bulabilmekte. Bunların başında aile için şiddeti önleme amaçlı, daha doğrusu 
şiddet mağduru kadını koruma amaçlı, kocaya elektronik kelepçe uygulaması ve 
direkt polise bağlanan cep telefonları ile yardım butonu uygulaması gündeme 
geldi. Cinsel şiddet ve tecavüz gibi bir durum karşısında da geçici hadım uygu-
laması (kimyasal hadım) cinsel suçlarla ilgili bir yasa tasarı olarak sunuldu 
(Somay, Ağu 2011). Bütün bu teknolojik-modern yöntemler engelleyici olması 
amacıyla etkin, düzeltici olması açışından da ıslah edici-tedavi edici olarak değer-
lendirildi. Zaten kimyasal hadım yasa tasarı ile ilgili yasayı sunan milletvekillerin-
den Alev Dedegil kamuoyunda bizzat kendisi bu yasanın vicdanları rahatlatacak 
bir yasa olarak tedavi amaçlı olduğunu ve tecavüz ve çocuk istismarı gibi cinsel 
suç kapsamına girecek eylem ve davranışları önleyeceğini ifade etmişti (2009). 
Üç yıl aradan sonra yeni bir düzenlemeyle, cinsel suçlar yasa tasarısı meclisten 
geçti. Bu yeni yasa tasarısında kimyasal hadım gibi bir uygulamaya direkt bir 
referansa rastlanmıyor, fakat yine de aynı mantığın devam ettiğini görebilir. Bu 
yeni ceza yasasında çocuk istismarı ve tecavüz gibi vakalarda tekrarlanma duru-
mu karşında “medikal” müdahalenin mümkün olabileceğini belirtilmektedir 
(Tahaoğlu, 2014). 
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Bu durumu Paul Amar’ın neo-liberal devlet yönetimselliği için kullandığı po-
lis-devlet tanımını eski kullanımlarından ayıran bir farkla “insan güvenliği devle-
ti” olarak açıklıyor (Amar, 2011). Devletin tanımlanmış bu fonksiyonu her bir 
bireyi koruyan insan güvenliğini kontrol stratejilerin bir parçası haline getiren 
yeni cezalandırmanın (new penology) içinde değerlendiriliyor (Lacey, 2012). 
Devletin eski refah anlayışının yerini alan bu cezalandırma, devletin güvenlik 
üzerinden oluşturduğu yeni yönetimselliğini de açıklıyor. Bu yeni ceza-refahı 
anlayışı içinde ilerleyen cezalandırma mantığı ise “tehlikeli öteki” ve “dış tehli-
ke” söylemlerine dayanacak şekilde, daha önce suçun biyolojinde de bahsedildi-
ği gibi, anti-sosyal ve gayri-insani nitelikte toplum içindeki var olan norm ve 
ahlak yapısına uyum gösteremeyen anti-vatandaşlar olarak görülürler. Bu bakış, 
moleküler düzeyde gerçekleşen müdahalelerle pekişen cezalandırma ve tedavi 
kavramlarının iç içe geçtiği bir hal alırken bu önlemler kamu sağlığı ve güvenliği 
açısından meşrulaşır (Özkazanç, 2011, s. 157). 

Son olarak söylenenleri toparlarsak bundan tam üç yıl önce meclise sunulan 
tecavüz suçlularına ve pedofililere uygulanması düşünülen kimyasal hadım uygu-
lamasıyla ilgili faydalı bir analiz imkânı yaratabilmiş olmayı arzu ediyorum. Dev-
letin kamu sağlığı, eğitim ve cezalandırmayla ilgili sosyal politikaların amacı ve 
çıkış nedenleri hakkında düşünüldüğünde, devlet ideolojisinin evvelinde yer alan 
bir bilgi-iktidar ilişkisinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Bu bilgi üretimi ve 
bilginin bizzat kendisi iktidarın kendisidir. Bu şekilde, iktidarın kendiliği ve onun 
teknolojileri içindeki stratejilerini anlamak daha mümkün hale gelir. Dahası bu 
teknolojilerin toplumda görünür olan ahlaki panik, korku ve kaygı gibi meselele-
re cevap vermesi gereken bir nitelikte olması ve yaşamı kontrol altına alması 
beklenir. Bunun için modern paradigmaya panoptik bakışın sunduğu bilgi ve 
onun ürettiği disipliner düzenleme, işlevselliği açısından sorgulanmalıdır. Sanem 
Güvenç Salgırlı ve Sibel Yardımcı’nın Farklı Bir Foucault Okuması için Öneriler 
makalesinde de altını çizdiği gibi, Türkiye’de özellikle 1990’larda yaygın hale 
gelmeye başlayan Foucault okumaları ve analizleri daha çok Türkiye’deki mev-
cut iktidar mantığı ve onun toplumda yarattığı baskıcı ve kapatmacı pratikleriyle 
beraber yapıldı. Fakat Foucault merkezi bir iktidar anlayışından uzak durarak, 
devleti merkezine alan çalışmalar yapmak yerine iktidarı mikro düzeyde işleyen, 
bilgi ve teknolojileri bağlamında ele almıştır (Güvenç Salgırlı ve Yardımcı, 
2011). Baskı ve kapatılma durumu hâlâ geçerliğini sürdürebilse de iktidarın tek-
niği biyopolitik açısından bu yeni yönetimselliğini tahlil etmek önemlidir. Buna 
göre moleküler bir bakış içinde üretilen bilgi ve onun işlevselliğinin daha ön 
plana çıktığı görülmektedir. Bu bakış temelinde işlevsellik kazanan yeni cezalan-
dırma mantığı Rose’un tanımladığı suçun biyolojine dayandırılabilir. Denetim 
toplumu, risk ve güvenlik kaygısı ve bunların algı tarifi etrafında geliştirilen tek-
nikleri bu yeni cezalandırmanın örneklerini teşkil ederler. Risk ve güvenlik teme-
linde gelişen biyopolitik yönetimsellik sürekli devam eden, hayatı her yönüyle 
kapsayan yeni bir olağanüstü hal teşkil eder. Bu olağanüstü halin devamlılığı 
gelecek araştırmaların konularını da belirleyecek gibi görünüyor. 
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Öz: 2011 Şubat ayında hükümet partisinin (Adalet ve Kalkınma Partisi) bazı kadın milletve-
killeri tarafından kimyasal tedavi yoluyla pedofili ve tecavüz mahkûmlarının cinsel istek ve 
gücünü azaltmayı veya yok etmeyi amaçlayan bir tasarı sunuldu. Kimyasal hadım olarak yankı 
bulan tasarı cinsel suçlar için en kesin çözüm olarak sunulurken, erkek cinselliği, suç ve 
cezalandırma ve korku arasındaki dolaylı ilişki de su yüzüne çıktı. Kimyasal hadım için öne 
sürülen “tedavi edici” ve “radikal çözüm” yaklaşımı tasarıyı hem hümanist ve modern değer-
ler içinde hem de kesin bir çözüm olarak sunmayı amaçlıyor.  Ancak yasa tasarısı Türki-
ye’deki iktidar yapısının aktüel biyopolitik yönetimsel tekniklerini de ifşa ediyor. 
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State of Exception of Chemical Castration and Molecular Biopolitics 

Abstract: In February 2011, a draft law proposed by some of the women parliament 
members of the ruling party in Turkey, the Justice and Development Party, envisaged the 
application of a medical treatment in order to eliminate the sexual motivation and capacity 
of rape offenders to prevent the reoccurrence of rape and pedophilia in the society. While 
chemical castration is proposed as a solution against sex crimes, the indirect relationship 
among male sexuality, crime, punishment and fear comes to light. Approaching chemical 
castration as a “cure” and a “radical solution” is an attempt at both evaluating it within 
modern and humanitarian values, and presenting it as an absolute solution. However, this 
law draft also uncover current biopolitical governmental techiniques of power structure of 
Turkey. 

Keywords: Chemical Castration, Fear, Biopolitics, Molecular Gaze, Neoliberal 
Governmentality, Neoconservative Policies, Societies of Control 
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