Doç. Dr. Emir Kaya’nın SOAS Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Scott Newton ile yazışması

Arka Plan:
Emir Kaya, 25 ve 27 Nisan 2020 tarihlerinde “LGBT Aktivistlerine Cevap” ve “LGBT Aktivizmi
Yasaklanmalıdır” başlıklı iki makale yayınlamış ve LGBT aktivistlerinin hedefi haline gelmiştir.
Kaya, SOAS Hukuk Fakültesinin doktora programının 11 yıldır tanıtım yüzüydü. Özel bir mezun
profili sayfasında Kaya’nın SOAS Hukuk Fakültesi hakkındaki olumlu izlenimlerine yer veriliyordu.
LGBT aktivistlerinin girişimlerinin sonucunda SOAS Hukuk Fakültesi Kaya’nın profil sayfasını
yayından kaldırmıştır.
Kaya’nın bu işlemin sebebini soran e-postasından sonra Hukuk Fakültesi dekanı Scott Newton 14
Mayıs 2020 tarihinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Emir Kaya da açıklamaya aynı gün bir
cevapla karşılık vermiştir.

“Sevgili Emir,
SOAS web sayfalarında tuttuğumuz profillerle ilgili e-postanız için teşekkür ederiz.
Profilinizin artık SOAS web sayfalarında olmamasından hayal kırıklığına uğradığınızı görüyorum.
SOAS web sitesinde mezun profilinde görünmek bir hak değildir, bir ayrıcalıktır ve bu
nedenle mezun profillerimizi sürekli gözden geçirmekteyiz.
Bireylerin tartışmalı ya da perspektifleri sorgulayıcı açıklama yapma haklarını kesinlikle
desteklemekteyiz—aslında biz ortodoksiye ve tevarüs eden bilgeliğe meydan okuyucu öğretim ve
araştırma yaklaşımımız ile tanınıyoruz. Aynı zamanda, SOAS ve Hukuk Fakültesinin temel değerleri
ayrımcılık yapmamak, hoşgörü ve çeşitliliği kutsamaktır. Yaygın dolaşımda olan görüşleriniz ve
yorumlarınız bu değerlerle temelden çelişmektedir.
Genel olarak tüm öğrencilerimizin ve daha geniş çapta ilişkide olduklarımızın refahını ve
haysiyetini teşvik etmeye ve korumaya çalışıyoruz. Ancak aynı şekilde, özellikle kırılgan olanlara -ki
aralarında lezbiyen, gey, transseksüel ve cinsiyet çeşitliliği olanlar bulunuyor- özel ihtimam
gösteriyoruz. Onların kırılganlığını arttıran her tür alevlendirici söylemi, sözüm ona “makul
fikirlerle” her ne şekilde temellendirilmiş olursa olsun, kategorik olarak reddediyoruz.
Lütfen şunu anlayın: Mezunlarımızın başarılarından her ne kadar gurur duyuyorsak da bunun
karşılığında onlardan da SOAS ailesinin tüm fertlerinin paylaştığı ethosu (değerler sistemini) gururla
benimsemelerini ve kamuoyu önünde reddetmemelerini bekliyoruz.
En iyi dileklerimle,
Scott”

“Sevgili Scott,
Cevabınız için teşekkür ederim. Bazı hususları aydınlığa kavuşturmam ve sizi özeleştiri
yapmaya davet etmem gerekiyor.
Okulun internet sitesindeki profil sayfamın kaldırılmasını önemsemiyorum. İşlemin arka
planını (yani LGBT aktivistlerinin iftira ve çarpıtmaları sebebiyle olmasını) ve şeklini (yani
hakkaniyetli bir süreç olmaksızın sayfanın kaldırılmasını) önemsiyorum. Siz olup biteni benim
ağzımdan dinlemeye bile gerek görmeden, kaba bir surette hareket ettiniz. Sadece bu yaklaşımınız
bile radikal LGBT aktivistleri hakkındaki ifadelerimin isabetli olduğunu ve benim radikalizme
kurban edildiğimi göstermektedir.
Evet, tıpkı “dindarlar” ile “radikal dindarlar” ayrımını yaptığımız gibi “LGBT bireyler” ile
“radikal LGBT aktivistleri” ayrımını yapmamızın zamanı geldi. Bu noktayı açıkladığım iki Türkçe
makale yayınladım. Yaklaşık 100.000 kez okundular ve binlerce olumlu geri dönüş aldım. Ben bir
homofobi (eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku) örneği sergilemiyorum; gerçek bir sosyal ve
hukuki tehlikeye dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Benim herkese karşı tamamen adil ve sevgi dolu
olduğuma dair biseksüel bir öğrencimin tanıklığını Twitter sayfamda bulabilirsiniz. Amerika’da
yaşadığım sırada, dairemi homoseksüel bir çifte kiraya vermiştim. Bunları bir özür olarak
sıralamıyorum; LGBT radikallerinin çarpıtmalarını ifşa etmek için söylüyorum.
Radikal LGBT aktivistleri kırılgan bir grup değildir. Tam tersine, kırılganlık retoriğinden
besleniyorlar ve işlerine gelmeyen bütün fikirleri ayaklar altına alıp parçalıyorlar. SOAS’a bakalım:
Pek çok görüşten farklı grupların renkli ve barışçıl bir ortamda bir arada var olduklarını görüyoruz.
Herhangi birine katılabilir ya da itiraz edebilirsiniz. İki durumda da anlayış ve saygı görürsünüz. Bir
grup hariç: LGBT aktivistleri. Sadece onların bayrağı üniversite binalarına asılmıştır. Sadece onlar
içeriğe ya da yönteme dair eleştirilerden muaftır. Eleştiri getirirseniz derhal kapı dışarı edilirsiniz. Siz
benim profil sayfamı kaldırma kararınız ile tam olarak bunu yapmış, beni dışlamış oldunuz. Üstelik
bu işleminizi hassasiyet, çeşitlilik vs. kavramları kullanarak savunuyorsunuz. Çeşitliliği ihlal eden
sizsiniz. Farklı düşünenleri kırılgan hale getiren sizsiniz.
LGBT aktivizmi ile ilgili sorun yalnız SOAS’a ya da Birleşik Krallık’a ait bir sorun değil.
Avrupa LGBT radikalizmi karşısında diz çökmüş vaziyettedir. LGBT radikalleri diğer bütün grupları
bastırırcasına aşırı bir görünürlük, yüksek seslilik ve temsil konumundalar. Bu tablonun ne eşitlikle
ne de demokrasiyle ilgisi var. Bu tablo, eşitlik ve demokrasi kavramlarının suiistimalidir. Dini
aşırılıkların dindar ülkelerin özüne zarar vermesi gibi LGBT aşırılığı da (diğer aşırılıklarla birlikte)
Avrupa uygarlığının özünü tüketiyor. Özgürlük adı altında özgürlüğü daraltıp tahrip ediyor. Hukuk
adı altında hukuk mantığını daraltıp yozlaştırıyor. Siz bu duruma uyanana kadar çok geç olmuş
olabilir. Dile getirdiğim bu gözlemlere hak verseler bile baskı ve korku sebebiyle kamuoyu önünde
katılamayacak olan milyonlarca Avrupalının olduğuna eminim. Ve siz bu işleminizle söz konusu
hastalıklı ortamı genişletmiş oldunuz. Avrupa’nın demokratik özü bu tür totaliter davranışlardan
ötürü yok oluyor. Özellikle, mezunu olduğum değerli okulum SOAS, LGBT aktivizmi lehine aşırı

duyarlı ve partizanca tutumundan ötürü kötüye gidiyor. Propagandalara fırsat vermekle bilimsel
merakı, entelektüel cesareti ve gerçek çeşitliliği kurban etmiş oluyorsunuz. SOAS artık pek çok
makul insana derinden işgal edilmiş bir kurum olarak görünüyor ve bu imajın müsebbibi sizsiniz.
Her şeyden önce benim fikirlerim tamamen akademikti. Akademik tavra dönmek istediğiniz
takdirde sizinle ya da başkalarıyla akademik bir ortamda fikirlerimi tartışmaktan mutluluk duyarım.
Hakkaniyetli temsil ve hukukta kültürel çeşitlilik yönündeki duruşumdan utanç duyacak değilim.
Radikal LGBT aktivizminin yıkıcı potansiyeline işaret etmekten de utanç duymuyorum.
Radikalizmin herhangi bir formunun tartışmaya açılması noktasında yeterince tarafsız olmanızı ümit
ederdim. SOAS; incelikli düşünmeyi öğreten, normların ve toplumların bozulması sonucunu doğuran
suiistimallere karşı uyanıklık kazandıran kurumdu. Ancak şu an görüyorum ki kendisi yıkıcı bir
harekete av olmuş. O kadar ki özünde var olan ifade özgürlüğüne saygıyı kaybetmiş.
En iyi dileklerimle, Emir”

