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õõõ 
Öz 

 “Tanrı’nın Çocukları” ya da şimdiki adıyla “Aile”, bir Hıristiyan evanjelik vaiz 
olan David Berg (1919-1994)’in liderliğinde 1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çık-
mış bir yeni dini harekettir. Hareket, 1970’lerin sonuna doğru, diğer hususların 
yanında özellikle cinsel uygulamalarındaki farklılıklar dolayısıyla yoğun bir bi-
çimde akademik ve popüler tartışmalara konu olmuştur. Berg’in cinsellik konu-
sundaki yorumları yetişkinler, çocuklar ve daha tehlikelisi yetişkinler ve çocuklar 
arasındaki gelişigüzel cinsel ilişkileri sadece görmezden gelmekle kalmamış, aynı 
zamanda cesaretlendiren bir inanç sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Berg’in cinsel ilişkilere yönelik vurgusu gruptaki kadın üyeler tarafından - insan 
bedeni açısından - çeşitli inançların benimsenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda 
Tanrı’nın Çocukları hareketi içerisindeki cinsel ilişkilerin bir yönünü “flörtle av-
lama” olarak bilinen strateji oluşturmaktadır. Bu uygulamada kadın üyeler erkek 
üyeleri çekmenin bir yolu olarak cinselliklerini kullanmaya teşvik edilmiştir. Bu 
çalışmada, bedene yönelik sosyal teorilere değinmeksizin, flörtle balık avlamanın 

																																																													
* Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim 

Dalı, suleyman.turan@erdogan.edu.tr, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002- 3731-
2986 



	

	

	
SÜLEYMAN	TURAN	

	
	 	

	
DİNBİLİMLERİ	AKADEMİK	ARAŞTIRMA	DERGİSİ	CİLT	19	SAYI	1	

	
	 	

10|	db	

arkaplanı, kapsam ve mahiyeti, kadınların flörtle balık avlamanın fiziksel ve 
duygusal yönlerine nasıl katlanabildikleri, grubun genel inanç sistemi doğrultu-
sunda davranışlarını nasıl anlamlandırdıkları ve flörtle balık avlamanın etki ve 
yansımaları gibi hususlar üzerinde durulmaktadır. Bu konuları araştırırken, başta 
beden, cinsellik ve flörtle balık avlamadan söz eden Berg’in mektupları, Miriam 
Williams ve Rose McGowan gibi hareketten ayrılan bazı kadın üyelerin otobiyog-
rafileri, kendileriyle yapılan röportajlarda konuya ilişkin bilgiler paylaşan diğer 
bazı kadın üyelerin yorumları ve diğer ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: David Berg, Tanrı’nın Çocukları, Flörtle Balık Avlama, Cinsellik, 
Yeni Dini Hareketler. 

 

The Exploitation of Body on Behalf of Religion: (Wayward) Childs of God 
and Flirty Fishing 

 

Abstract 

 “The Children of God” (COG), now called “The Family”, is a new religious 
movement emerged during the late 1960s under the leadership of the Christian 
evangelical preacher, David Berg (1919-1994). By the late 1970s, the group had 
engendered a great deal of academic and popular debate due to, among other 
things, its controversial sexual practices. Berg’s reinterpretation of sexuality 
emerged a belief system that not only condoned, but also actively encouraged, 
sexual promiscuity between adults, between children, and most alarmingly, be-
tween adults and children. Heavy emphasis Berg placed upon sexual relation-
ships contributed to the adoption of specific beliefs in terms of the human body, 
especially for the women in the group. One aspect of sexual relations within the 
COG is “Flirty Fishing” strategy. It is a practice that encouraged female members 
to proselytize using their sexuality as a tool to attract new male converts. In this 
study, without referring to social theories of the body, it is dwelled on the topics 
as the background of flirty fishing, its essence and content, how women were 
able to endure the physical and emotional aspects of flirty fishing and how they 
contextualized their behaviour in terms of the group’s belief system, and finally 
effects and reflections of flirty fishing. In order to explore these topics, it is made 
use of documents that include many of Berg’s writings (specifically those that re-
fer to women’s bodies, sexuality, and flirty fishing), the autobiographical ac-
counts of ex-member Miriam Williams and Rose McGowan, some of the com-
ments made by other women in the group who discussed their experiences dur-
ing interviews, and other subsidiary sources. 

Keywords: David Berg, Children of God, Flirty Fishing, Sexuality, New Religious Move-
ments. 
 

Giriş 

Tanrı’nın Çocukları (The Children of God), XX. yüzyılda, özel-
likle de II. Dünya Savaşı’ndan sonra başta Batı toplumları olmak 
üzere dünya genelinde ortaya çıkan Sayentoloji, Moonculuk, Hare 
Krishna, Osho Hareketi, Cennetin Kapısı ve Aum Shinrikyo gibi yeni 
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dini hareketlerden biridir. David Brandt Berg (1919-1994) tarafın-
dan 1960’ların sonunda California’da kurulan Tanrı’nın Çocukları, 
başlangıçta İsa Hareketi (Jesus Movement)’nin bir parçası olarak 
“Mesih’in Gençleri” adıyla ortaya çıkarak faaliyet göstermiş, 
1970’lerin sonunda ise isim değişikliğine gidilmiştir. Hareket, gü-
nümüzde Aile (The Family), Uluslararası Aile (The Family Internati-
onal, TFI) ya da Sevgi Ailesi (The Family of Love) gibi adlarla bilin-
mektedir. Hareketin kurucusu Berg, "David” ya da “Baba David” 
(Father David) veya kendisine layık gördüğü “Moses” isminden 
hareketle kısaca “Mo” olarak anılmıştır.1   

Tanrı’nın Çocukları hareketinin ortaya çıktıktan kısa bir süre 
sonra yüze yakın ülkede teşkilatlandığı ve yayıldığı anlaşılmaktadır. 
Harekete yeni katılan üyeler İncil’de geçen isimlerden birini alarak 
4 ile 12 kişi arasında değişen gruplara dahil olup birlikte yaşamaya 
başlamaktadır. Kendini kral ve Tanrı tarafından görevlendirilmiş 
ahir zaman peygamberi olarak algılayan Berg genellikle kendini 
gizleyerek taraftarlarına karikatürlü resimler de ihtiva eden mek-
tuplar aracılığıyla ulaşmıştır. Söz konusu mektuplar, Moses isminin 
ilk iki harfinden hareketle “Mo Mektupları” (Mo Letters)2 olarak 
isimlendirilmiş ve grubun taraftarlarınca ilahi bir kanun olarak te-
lakki edilmiştir. Geçmişte öğretileri gereği cinsel sapkınlığın ve ser-
best cinsel birleşmenin ötesinde çocuk tecavüzlerinin yaygın olarak 
yaşandığı hareketin temel hedef kitlesini 13 ile 19 yaşları arasında-
ki gençler oluşturmaktadır.3 ABD’de ailelerin çocuklarını kurtarmak 
için organize olup aleyhte anti-kült dernek ve oluşumlar kurdukları 
ilk yeni dini hareket, Tanrı’nın Çocukları olmuştur.4  

																																																													
1  David E. Van Zandt, Living in the Children of God, (Princeton: Princeton University 

Press, 1991), 31-32; Douglas E. Cowan & David G. Bromley, Cults and New Religions, 
(West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 2015), 101-102. Ayrıca bkz. Mehmet Aydın, 
Türkiye’ye Yönelik Batı Kökenli Cereyanlar, (Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 
2010), 161-166; Ali Köse, Milenyum Tarikatları, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011), 
12; Ali Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatları: Yeni Dini Hareketler, (İstanbul: IQ Kültür 
Sanat Yayıncılık, 2006), 230. 

2  Mo Mektupları sonradan 8 cilt halinde basılan yüzlerce mektuptan oluşmaktadır. 
Miriam Williams, Kutsal Fahişeler: Tanrı’nın Çocukları Tarikatında Fahişelikle Geçen 
On Beş Yılım, (3. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları, 2004), 45. Bu mektuplardan bazı 
örnekler için bkz. https://www.davidberg.org/moletters; https://pubs.xfamily.org/ 
(16.11.2018). 

3  Özkan, Kıyamet Tarikatları, 231-233. 
4  Köse, Milenyum Tarikatları, 128. 
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İnsanlığın son günlerini yaşadığı inancından hareketle, grubun 
üyelerinin 2/3’ünün, zamanlarını ve enerjilerini misyonerlik yap-
mak ve sosyal faaliyetler yürütmek üzere başka ülkelerde harcadık-
ları görülmektedir.5 Hareketin resmi sitesinde ortaya konulan veri-
lere göre, 2014 yılında 310 milyon kişiye mesajın ulaştırıldığı, ha-
reketin ortaya çıktığı 1968 yılından söz konusu tarihe kadar 61 
dilde 1,1 milyar İncil literatürünün; 20 dilde de 16,6 milyon civa-
rında sesli ve görüntülü dokümanın hazırlanıp dağıtıldığı ileri sü-
rülmektedir.6 Kendisine, Tanrı’nın sevgisini dünyadaki tüm insan-
larla paylaşma rolü belirleyen hareketin bu doğrultuda; 1) Dünyayı 
daha iyi bir yer haline getirmek, 2) Kişisel manevi gelişimi artırmak, 
3) Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak şeklinde 3 te-
mel misyonundan söz edilmektedir.7 Günümüzdeki taraftar sayısı 
hakkında kesin rakamlar vermek mümkün olmamakla birlikte kay-
naklarda yüz bini aşkın taraftarının bulunduğu ve bunların yarısına 
yakınının ilk dönem üyelerin çocukları olduğu şeklinde bilgilere 
rastlanmaktadır.8 

Hareket üye kazanmak için farklı stratejiler takip etmekle bir-
likte bunlar içerisinde en dikkat çekici olanı ve belki de Tanrı’nın 
Çocukları denilince akla gelen uygulama “flörtle balık avlama”dır.  
Flörtle balık avlama, aslında, “sevgi bombardımanı” olarak bilinen 
ve başka hareketlerce de dile getirilen anlayış doğrultusunda geliş-
tirilen bir yöntemdir ve yeni taraftarlar kazanmak için cinsel cazibe 
ve cinsel ilişkinin kullanılmasına gönderme yapmaktadır. Bu yön-
tem, Tanrı’nın Çocukları hareketinin belli başlı metodu, dahası kötü 
şöhret kazanmasına yol açan uygulama olarak nitelendirilebilir. Bu 
yöntemle kadınlar erkekleri çekebilmek için cinselliklerini sergile-
diklerinden hareketin en temel unsurunu kadınların teşkil ettiği 
söylenebilir. Gerek 1980’lerin sonunda hareket içerisinde yayılan 
AIDS salgını gerekse bu yönteme gösterilen aşırı tepkiden dolayı 
grup üyelerinin son yıllarda kısmen bu konudan uzaklaşma eğilimi 
sergiledikleri görülmektedir. 

Flörtle balık avlama, Tanrı’nın Çocukları hareketi ile adeta öz-
deşleşmiş bir strateji olmasına karşın, söz konusu yöntemin kapsa-

																																																													
5  George D. Chryssides & Margaret Z. Wilkins, A Reader in New Religious Movements, 

(London & Newyork: Continuum, 2006), 30. 
6  https://www.thefamilyinternational.org/en/about/our-history/ (19.11.2018). 
7  https://www.thefamilyinternational.org/en/mission-statement/ (19.11.2018). 
8  Köse, Milenyum Tarikatları, 127; Özkan, Kıyamet Tarikatları, 235. 
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mına giren uygulamaların aynı ya da benzer saiklerle tatbik edildiği 
başka hareketler de bulunmaktadır. Bu bağlamda sınırsız cinsellik 
vurgusundan dolayı, “seks kültü” olarak nitelenen Rajneesh ve yine 
cinsellik ve evlilik uygulamaları konusunda kadınları istismar eden 
Branch Davidian ve Raelyen hareketlerine atıfta bulunulabilir.9 
Flörtle balık avlama stratejisi, ülkemiz kamuoyu açısından akıllara 
yakın dönemde çok sayıda üyesi tutuklanan Adnan Oktar grubunu 
getirmektedir. Kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu şarkılı ve 
eğlenceli programlarla bilinen grubun, özellikle kadın üyelerinin, 
fiziksel görünüşlerini ve cinselliklerini ön plana çıkararak hareket 
etmeleri ve din adına birtakım program ve faaliyetler yürütmeleri 
Tanrı’nın Çocukları hareketine benzer bir strateji takip edildiği izle-
nimi uyandırmaktadır. 

Netice itibariyle büyük çoğunluğu eğitimli, en az bir üniversite 
tahsili yapmış gözüken erkek ve kadınların bu tür oluşumlara nasıl 
katıldıkları, yaşamlarını hareketin bir üyesi olarak sürdürmeyi niçin 
ve hangi koşullarda kabul ettikleri, bu sürecin kişinin kendi özgür 
iradesiyle mi ilerlediği yoksa baskı veya iddia edildiği üzere birta-
kım beyin yıkama eylemlerinin sonucunu mu yansıttığı, Tanrı’nın 
Çocukları hareketinde olduğu gibi, kadınların harekete üye kazan-
dırmak için bedenlerini ve yaşamlarını nasıl tükettikleri, bedenleri-
nin fiziksel açıdan istismarına nasıl izin verebildikleri ve dahası 
bunun sonuçlarına nasıl katlanabildikleri gibi birtakım hususlar 
cevap bekleyen önemli sorular olarak karşımızda durmaktadır.  

Tanrı’nın Çocukları hareketiyle özdeşleşen flörtle balık avlama 
stratejisinin konu edildiği bu çalışma, söz konusu sorulara ya da en 
azından bir kısmına cevap bulmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğ-
rultuda bu çalışmada öncelikle flörtle balık avlama adı verilen stra-
tejinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan şartlara ve “sevgi bombar-
dımanı” algısına işaret edilecek, daha sonra Tanrı’nın Çocukları 
hareketinin temel metinlerinden hareketle söz konusu stratejinin 
oluşum süreci, teolojik argümanları, kapsamı ve mahiyeti hakkında 
bilgi verilecek, son olarak da hareketin cinsellik konusundaki yakla-
şımları ile flörtle balık avlama uygulamasının sonuçları ve etkileri 
üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Her ne kadar bir hareket – Tan-
rı’nın Çocukları – üzerinde odaklanılmış olsa da bu çalışmada elde 

																																																													
9  Bkz. Süleyman Turan, “Yeni Dini Hareketlerde Kadın”, Dinbilimleri Akademik Araş-

tırma Dergisi, (16/1, 2016), 137-139. 



	

	

	
SÜLEYMAN	TURAN	

	
	 	

	
DİNBİLİMLERİ	AKADEMİK	ARAŞTIRMA	DERGİSİ	CİLT	19	SAYI	1	

	
	 	

14|	db	

edilecek verilerin ve sonuçların benzer algılama ve uygulamalara 
sahip diğer yeni dini hareketler ve oluşumların anlaşılmasına önem-
li katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

“Flörtle Balık Avlama” Stratejisinin Arkaplanı ve Temelleri 

Yeni dini hareketler ve üyeleri üzerine Batı’da yapılan alan 
araştırmaları, katılımcıların genellikle önceden tanıdıkları kişiler 
aracılığıyla bu hareketlere yöneldiklerine ve inançlarını değiştirdik-
lerine işaret etmektedir. Bu doğrultuda Rodney L. Stark’ın ifadesiyle 
insanlar, yeni dini hareketlere, grubun inançlarını ve ritüellerini 
birdenbire çekici bulduklarından dolayı katılmazlar. Aksine grubun 
üyeleriyle olan ilişkiler grubun dışındakilerden daha ağır bastığında 
dönüşüm gerçekleşmektedir.10 Anlaşıldığı kadarıyla bir yeni dini 
hareketin mensupları ile potansiyel üyeler arasında yeterli bir sos-
yal bağ kurulamadığında veya oluşturulan bağ güçlendirilemedi-
ğinde üye yapma işlemi de başarısız olmakta ya da istenilen sonuç 
elde edilememektedir. Mormon hareketi üyeleri üzerine yaptıkları 
bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Stark ve Neilson’a göre 
bazen potansiyel üyeler, grubun ideolojisini kabul etmedikleri hal-
de, grubun üyeleriyle kurmuş oldukları sosyal ilişkiler sayesinde 
hareketle bağlantılarını devam ettirmekte ve geçirilen belli bir sü-
renin sonunda grubun gerçek bir üyesi haline gelebilmektedirler. 
Bu noktadan hareketle söz konusu araştırmacılar, herhangi bir yeni 
dini oluşumu çekici kılan şeyin, bazen ideolojisi değil de üyelerin 
kurduğu sosyal ilişkiler olduğu şeklinde bir sonuç ortaya koymakta-
dır.11  

Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi YDH’ler için üye elde etme nok-
tasında son derece önem arz ettiğinden YDH’lerin taraftarlarının 
daima grup içinde olduğu kadar çevrelerindeki kişilerle de güçlü 
sosyal ilişkiler kurmaya çalıştıkları görülmektedir. YDH’lerin bu 
yapısı, özellikle kendi sosyal çevresinde etkili ilişkiler kuramayan ve 
bunun yoksunluğunu hisseden kişiler için cezbedici bir nitelik arz 
																																																													
10  Rodney L. Stark, “Why Religious Movements Succeed or Fail: A Revised General 

Model”, Cults and New Religious Movements: A Reader, ed. Lorne L. Dawson (Oxford: 
Blackwell Publishing, 2003), 267. 

11  Rodney L. Stark & Reid L. Neilson, Rise of Mormonism, (New York: Columbia Univer-
sity Press, 2005), 61-62. Benzer başka araştırma sonuçları için bkz. Rodney Stark & 
William Sims Bainbridge, “Networks of Faith: Interpersonal Bonds and Recruitment 
to Cults and Sects”, American Journal of Sociology (LXXXV/6, 1980), 1376-1395; Se-
manur Uzun, Yeni Dini Hareketlerin Üye Kazanma Yöntemleri (Yüksek Lisans Tezi, Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2016), 51-55. 
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etmektedir. Bilindiği üzere kentleşme ve modernleşme aile bağları-
nı zayıflatmış ya da koparmış, komşuluk ilişkilerini azaltmış, birey-
selleşmeyi ön plana çıkarmış ve neticede sosyal ilişkiler yapay ve 
sahte bir hal almıştır.12 İnsanların hissetmeye başladıkları sevgi 
eksikliği karşısında, YDH’ler insanların manevi ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak bu yönde vaatler sunmaktadır. Nitekim bir-
çok YDH’yi insanlar açısından cazip kılan tarafın da bu yönde sun-
dukları mesajlar olduğu söylenebilir. Bazı hareketler ise bu durumu 
daha da ileriye götürmüş ve Sevgi Bombardımanı (Love Bombing) 
olarak adlandırılan bir yöntemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
“Flörtle balık avlama” stratejinin temellerini oluşturan bu yöntemle, 
özellikle kadın üyeler kullanılarak erkekler harekete çekilmeye çalı-
şılmıştır.  

“Sevgi bombardımanı” terimi ilk olarak Moon Hareketi tarafın-
dan gündeme getirilmiştir. Hareketin kurucusu Sun Myun Moon, 
23 Temmuz 1978’de yaptığı bir konuşmada terime şu şekilde atıfta 
bulunmuştur: 

… Burada duvarlar sizin somurtkan yüzlerinizi görmek-
ten bıktı. Onlar, Birleştirme Kilisesi üyelerinin her za-
man –sabahın dördünde bile- gülümsediklerini görecek-
leri zamanın gelmesini bekliyorlar. Sevgi ile dolu olan 
kişi bu şekilde yaşamalı… Sevgiyi gülümseyen bir yüz-
den daha iyi ne gösterebilir? Biz bu yüzden sevgi bom-
bardımanından bahsediyoruz… Biz Tanrı tarafından 
kendimizi bu sevgide mükemmelleştirmeye çağrılmakta-
yız.13 
 

Sevgi bombardımanı kavramı daha sonraları Margaret T. Singer 
tarafından YDH’lerin üye kazanabilmek için uyguladıkları teknik-
lerden biri olarak sunulmuş ve akademik çevrelerde popüler hale 
gelmiştir. Singer, bu tekniğin birçok yeni dini hareket tarafından 
insanları kandırmak ve harekete çekmek için kullanıldığını iddia 
etmektedir. Singer’a göre söz konusu tekniğe başvuran hareketler-
de, grubun lideri çoğu zaman grubun kadın üyelerinden övgü, poh-
pohlama, sözlü baştan çıkarma ve cinsel temas olmadan sevgi gös-

																																																													
12  Bkz. Ali Rafet Özkan, Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Temel Karakte-

ristikleri”, Yeni Dini Hareketler, eds.: Süleyman Turan – Faruk Sancar (İstanbul: Açı-
lım Kitap, 2014), 31-36. 

13  Sun Myung Moon, “We Who Have Been Called to Do God’s Work”, 
http://www.unification.net/1978/780723.html, (16.05.2018) 
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terme gibi çeşitli yollarla gruba üye kazandırmalarını istemekte-
dir.14 Moon Tarikatı üyeleri üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan 
Eileen Barker, sevgi bombardımanı yöntemine başvurulmasını bir 
Moon üyenin ağzından şöyle nakletmektedir: 

Onni bize mutluluk verici kişiler olmamız gerektiğini öğ-
retirdi. Hayatın amacının mutluluk olduğunu ve bu yüz-
den de her daim neşeli olmamız gerektiğini söylerdi 
Oakland’ta eve bu şekilde girilir. Herkes sevinçlidir. Şar-
kılar söyleriz… Onlara “sevgi bombardımanı” yapmalı-
sınız. Onni’nin, “sevgi bombardımanı” konusunda dün-
yanın en iyileri olan yaklaşık on iki kişilik personeli var-
dır. Bana karşılık göstermeyen bazı misafirlerimle sorun 
yaşadığım zamanlar, onları bakışımla etkileyebilirdim. 
Onların tek yetenekleri kişiyi sevmelerinde saklıdır. So-
nunda kişinin kalbi erir ve eğitim için kayıt olur. Onni 
her yeni üye için birimizi atar. Bu yeni üye için her şeyi 
yapmamız gerekir, bir saniye bile onları yalnız bıraka-
mayız. Banyoya gittiklerinde bile onlarla gider ve bera-
ber döneriz. Üyelerin çoğu benim sayemde değil, On-
ni’nin bize öğrettiği ve gösterdiği sevgi sayesinde üye 
olmuştur.15  
 

Sevgi bombardımanı algısını daha da ileriye taşıyan Tanrı’nın 
Çocukları hareketine yeni katılan bir üyenin, ilk intibalarını aktar-
dığı aşağıdaki sözleri de sevgi motifinin ve söz konusu stratejinin 
önemini gözler önüne sermektedir: 

Arka arkaya iki gece Tanrı’nın Çocukları’nı ve cemaatini 
ziyaret ettim. Üçüncü gece eve geri dönmedim. Grup 
içindeki yetişkinlerin, gençlerin ve üyelerin arasındaki 
sıcaklık ve sevinç beni derhal çekti. Buradaki insanlar, 
aşktan ve dayanışmadan bahsetmiyorlar. Bunları uygu-
luyorlar. Hiçbir şey sormadan beni kabul edenler yaban-
cılardı. Onlar beni olduğum gibi kabul etmişlerdi.16 
 

“Flörtle Balık Avlama” Stratejisinin Ortaya Çıkış Serüveni 

																																																													
14  Margaret T. Singer, Cults in Our Midst: The Continuing Fight Against Their Hidden 

Menace, (San Francisco: Jossey-Bass, 2003), 114. 
15  Eileen Barker, The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing, (Oxford: Blackwell 

Publishing, 1984), 174. 
16  Bkz. Aydın, Türkiye’ye Yönelik Batı Kökenli Cereyanlar, 174-175. 
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Tarih sahnesinde yer almaya başladığı andan itibaren Tanrı’nın 
Çocukları hareketi içerisinde atılan temel adımlar ve serdedilen 
düşünceler bağlamında flörtle balık avlama stratejinin ortaya çıkış 
serüveni şu şekilde özetlenebilir: 

§ Tanrı’nın Çocukları hareketini tesis etmeden önce David 
Berg17, 1944 yılından itibaren yaklaşık 20 yıl, Hıristiyan ve Mis-
yon Birliği (Christian and Missionary Alliance) adlı bir grupta 
çeşitli dini görevler icra eder. 

§ 1960’lı yıllarda İsa Hareketi (Jesus Movement) olarak bilinen 
topluluk içerisinden Arthur Blessitt’in “Onun Yeri” (His Place), 
Tony ve Suzan Alamo’nun “Alamo Teşkilatı” (Alamo Founda-
tion)’nın yanı sıra David Berg’in “Mesih’in Gençleri ve Tanrı’nın 
Çocukları” (Teens for Christ and the Children of God) gibi 
gruplar ortaya çıkmaya başlar. 

§ 1960’lı yılların ortalarında Berg, kendisini kaybolmuş ve kafası 
karışık Amerikan gençliğine görevlendirilmiş ve bahşedilmiş bi-
ri olarak tasavvur etmeye başlar. 

§ Berg, 1966’da eşi ve dört çocuğuyla birlikte gezgin evanjelik 
bir grup olarak etrafında taraftar toplamaya başlar. Genişleyen 
bu grup, 1968 yılında California’daki Huntington Plajı’na yerle-
şir. 

§ 1969 yılında gruba, genç bir kadın olan Karen Zerby (Maria) 
katılır. Maria, çok geçmeden Berg’in sekreteri olur ve araların-
da gayri meşru bir ilişki başlar.  

§ Söz konusu tarihte grup, yavaş yavaş Kanada’daki Laurentian 
Dağları’ndaki bir kamp alanına yerleşmeye başlar. Berg, Tan-
rı’nın Çocukları hareketinin kuruluş kehanetini, Eski Kilise ve 
Yeni Kilise Üzerine Tanrı’nın Kehaneti (A Prophecy of God on 
Old Church and the New Church) burada ilan eder. Buna göre 
Tanrı, yeni kilisesi Tanrı’nın Çocukları’nın lehine eski sistem ki-
liseyi reddetmiştir. 

§ Bu kehanetin yanı sıra Berg, yakın çevresine eski eşinden ayrı-
lıp sekreteri Maria ile evlendiğini ilan eder. Maria zaman içeri-

																																																													
17  Berg, Ocak 1976’d yazdığı “Çobanımız Moses David” (Our Shepherd Moses David) 

başlıklı yazısında kişisel geçmişi hakkında bilgi vermektedir. Yaşamındaki detaylar 
için ona bakılabilir. Bkz. http://www.exfamily.org/pubs/ml/b4/ml0351.shtml 
(11.12.2018). 
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sinde hareket içerisindeki konumunu yükseltmiş ve Berg’in 
ölümü üzerine liderlik sorumluluğunu üstlenmiştir. 

§ 1970 yılında üye sayısı 200’e ulaşan hareket Texas’ın batısın-
daki bir çiftliğe yerleşir. Tanrı’nın Çocukları hareketinin temel 
düşünce ve inançları bu evrede tesis edilir. 

§ Hareket büyümeye devam eder ve 1971 yılının sonlarında yak-
laşık 1500 üyeden oluşan 69 koloni, faaliyet yürütmek üzere 
ABD’nin farklı bölgelerine dağılır. 

§ Gelişim sürecinde Berg, hareket içerisinde devrim sayılabilecek 
birtakım adımlara yol açan iki vahiy aldığını ileri sürer. 1) Ara-
lık 1970’de, hareket içindeki üyelerle kişisel temas kurmaktan 
geri durmasına sevk eden bir rüya görür. Bundan sonra üyelere 
“MO Mektupları” olarak bilinen yazılarıyla rehberlik etmeye 
başlar. 2) 1972 baharında bir kitle imha rüyası görür; Kuzey 
Amerika’daki taraftarlarının olabildiğince bölgeden uzaklaşma-
larını ve İsa için dünya misyonu görevine başlamalarını ister. 
Nitekim bu çağrıya kulak veren koloniler, Latin Amerika, Batı 
Avrupa, Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve Hindistan gibi 
farklı coğrafyalarda örgütlenir.  

§ Hızlı yayılma ve tecrübesiz, genç üye sayısındaki artış üzerine 
hareketin lideri Berg, 1973 yılında büyümeyi yavaşlatma ve 
daha muktedir bir liderlik yapmaya karar verir.  

§ Aynı yıl Berg, yazdığı   "Wonder Working Words"18 ve "Shiners?-
-Or Shamers19 başlıklı iki mektupta mesajın yayılması nokta-
sında yeni bir strateji hayata geçirir. Tanrı’nın Çocukları’na ait 
literatürün dağıtılmasını esas alan bu strateji, “literatür” (lite-
ratüre) ve “şahitlik” (witness) kavramlarının birleşiminden 
oluşturulan literatür şahitliği (litnessing) olarak isimlendirilir. 
Bu stratejiyle üyelerden artık İncil’e şahitlik etmeleri değil, 
Berg’in yazılarını dağıtmaları talep edilir. 

§ Müzik, Tanrı’nın Çocukları hareketinde daima merkezi bir yer 
işgal etmiştir. Nitekim üyelerin yazdığı protesto, övgü ve mesaj 
içerikli yüzlerce şarkı 1974 yılına gelindiğinde geniş kitleler ta-
rafından bilinir hale gelmiş ve popülerlik kazanmıştır. 

																																																													
18  https://pubs.xfamily.org/text.php?t=207 (20.11.2018). 
19  https://pubs.xfamily.org/text.php?t=241 (20.11.2018). 
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§ 1970’li yılların ortalarında Berg, kendi statüsü hakkında yeni 
bir anlayış ortaya koyar. Buna göre o, sadece “Tanrı’nın ahir 
zaman peygamberi” değil, aynı zamanda “Tanrı’nın yeni halkı-
nın kralı”dır.  

§ 1970’li yılların başında Berg, devriminin en sansasyonel yönle-
rinden birini uygulamaya koyar ve cinsel ahlak kurallarını bü-
tünüyle değiştirir. İkinci eşi Maria ile evlendikten kısa bir süre 
sonra yakın çevresindeki kadın müritlerle de cinsel ilişkiler ya-
şamaya başlar. Takip eden süreçte hareketin üst çekirdeğini 
oluşturan isimler de aynı tecrübeye katılır. Bu yaşananlardan 
diğer müritlerin büyük çoğunluğunun haberi olmaz. 

§ 1974 yılında flörtle balık avlama (flirty fishing ya da sonradan 
kısaltıldığı şekliyle FFing) olarak isimlendirilen yeni strateji 
gündeme getirilir. Berg, eşi Maria ve bir grup genç ve cazibeli 
kadını bu yeni yöntemi denemek ve öğretmek üzere Afrika 
açıklarında bir ada olan Tenerife’ye götürür. Almanya’daki bir-
takım dergilerin adaya muhabir göndermesi, şehirde çıkan de-
dikodular ve polis baskınları üzerine grup üyeleri adadan kaç-
mak zorunda kalır. 

§ Sahada faaliyet yürüten üyelerin çok azı bu yeni stratejinin 
kapsamı hakkında yeterli bilgi sahibi olduğundan, yazılan kari-
katürlü MO Mektupları’yla hem söz konusu stratejiye dair ge-
rekli bilgilendirme yapılır hem de üyeler bu yeni sorumluluğu 
yerine getirme noktasında cesaretlendirilir. Bu yapılırken 
Berg’in eşi Maria’nın ve diğer üyelerin flörtle balık avlama uy-
gulamaları örnek olarak gösterilir.20 

Görüldüğü üzere ilk yıllardan itibaren Tanrı’nın Çocukları ha-
reketi içerisinde özellikle cinsellik konusunda her şeyi meşru gören 
birtakım düşünceler aynı zamanda pratiğe de aktarılmış ve nihayet 
hareketin lideri Berg, sonraki yıllarda grupla anılacak yeni bir stra-
tejinin altına imza atmıştır. Bu noktada Berg’i böyle bir strateji ge-

																																																													
20  Tarihsel serüven için bkz. James Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 

Controversial New Religions, ed. James R. Lewis & Jasper A. Petersen, (New York: 
Oxford University Press, 2014), 14-16; David A. Van Zandt, “The Children of God”, 
America’s Alternative Religions, ed. Timothy Miller, (Albany: State Unversity of New 
York Press, 1994), 127-129; Ruth Wangerin, The Children of God: A Make-Believe Re-
volution?, (London:  Bergin & Garvey, 1993), 13-62; Ruth A. Tucker, Another Gospel: 
Cults, Alternative Religions, and the New Age Movement, (Michigan: Zondervan, 1989), 
231-237. 
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liştirmeye sevk eden biri mi olmuştur ya da hangi düşünce ya da 
olay bu sonuca yol açmıştır şeklinde haklı bazı sorular gündeme 
getirilebilir. 17 yaşındayken Tanrı’nın Çocukları hareketinin New 
York’taki grubuna katılan, yaklaşık 15 yılını hareketin içinde geçi-
ren ve yaşadıklarını Kutsal Fahişeler: Tanrı’nın Çocukları Tarikatın-
da Fahişelikle Geçen On Beş Yılım (Heaven's Harlots: My Fifteen 
Years as a Sacred Prostitute in the Children of God Cult) adlı bir 
kitapta toplayan Miriam Williams’ın anlattıkları bu soruya ışık tut-
maktadır. Williams, söz konusu stratejiden Arthur dizisi21 olarak 
bilinen mektupların hareketin üyelerine dağıtılmasıyla haberdar 
olduklarını ve sonradan herkesin kendisi için bunun ne anlama 
geldiğini öğrenmeye çalıştığını ifade etmektedir. Williams, bu mek-
tuplarda Mo’nun, hareketi, İsa’nın insanlarını barındıran radikal bir 
komünden kutsal bir seks tarikatına çeviren yeni öğretilerini açıkla-
dığını; erkekleri Tanrı’nın yoluna çekmek için kullanılacak bu yön-
temi ilk deneyen kadının da Mo’nun sekreteri ve ikinci eşi Maria 
olduğunu dile getirir.22 

Flörtle balık avlama stratejisinin Mo ve eşi Maria’nın yaşadıkla-
rı bir olayın sonucunda gündeme taşındığını görmekteyiz. Buna 
göre Mo, harekete yeni üyeler kazandırmak için Maria’yı da yanına 
alarak dans derslerine ve balolara gidiyordu. Çift, yine böyle bir 
akşam balosunda yalnız ve mutsuz İngiliz bir iş adamı olan Art-
hur’la karşılaşır. Maria’dan Arthur’la dans etmesini ve onu cesaret-
lendirmesini isteyen Mo, dans ederken uzaktan onları izlerken bir 
yandan da kendi kendine bir Hıristiyan’ın, ihtiyacı olanlara Tan-
rı’nın sevgisini göstermede ne kadar ileri gidilebileceğini düşünür. 
Karşısında aşikâr bir şekilde sevgiye ihtiyacı olan bir adamın bulun-
duğunu dikkate alarak kendine şu soruyu sorar: “Bir Hıristiyan Tan-
rı’nın sevgisini göstermek amacıyla biriyle cinsel ilişki kurabilir mi?” 
Sonra böyle bir soruya cevap olarak, aç olan kişiye yemek vermek 
gerektiği gibi, sevgiye ihtiyacı olan birine de sevgi verilmesi gerek-
tiği sonucuna ulaşır. Mo’nun isteği üzerine, Maria, Arthur’u yatağa 
götürür ve onu Tanrı’nın sevgisiyle tavlar. Böylece flörtle balık av-
lama olgusu gündeme taşınmış olur.23 Berg, “Flörtcü Küçük Balık-

																																																													
21  “Kral Arthur’un Geceleri” başlığını taşıyan 23 mektuptan oluşan seri için bkz. 

https://www.xfamily.org/index.php/King_Arthur%27s_Nights! (28.11.2018). 
22  Williams, Kutsal Fahişeler, 122. 
23  “The History and Theological Premise of Flirty Fishing”, 

http://www.davidberg.org/flirty-fishing, (22.05.2018). Ayrıca bkz. Williams, Kutsal 
Fahişeler, 123; Tucker, Another Gospel, 237. 
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çık” (Flirty Little Fishy) adlı mektubunda Maria’nın erkeklere “kan-
ca atma” teşebbüslerinden söz eder.24 Williams, Mo’nun, sevgili 
karısı Maria’dan bu adam için vazgeçmeyeceğinden onun yerine 
Micah isimli üyenin güzel karısı Beth’i Arthur’a takdim ettiğini ve 
bayan Beth’in Arthur’a istediği her türlü seks ilişkisini sunduktan 
sonra adamı gruba katılmaya ikna ettiğini aktarmaktadır.25 Bizzat 
kendisi tarafından avlandığı için Arthur, Mo tarafından “kral” ola-
rak nitelendirilmiştir. Grup üyelerine gönderilen “Kral Arthur’un 
Geceleri” (Kral Arthur’s Nights) başlıklı mektup serisinin 10 Mayıs 
1976 tarihli “Kral Kralla Karşılaşır” (King Meets King!) adlı 3. bö-
lümünde bu konuda şu ifadelere yer verilmektedir: 

İlk defa orada tüm yakaladıklarımız içerisinde en büyük 
ve sevgili olanlardan biriyle karşılaştık. Öyle ki onu ge-
mimize ve grubumuza başarılı bir şekilde alabilmeden 
önce en sevimli yemlerimizden ikisini kullanmasına ve 
tüketmesine izin vermek zorunda kaldık. Onun adı Art-
hur idi ve sadece endamı ve görünüşü ile değil, aynı 
zamanda boyun eğmez tabiatı dolayısıyla krallara özgü 
prototipi ile insanlar arasındaki bir kral idi. Onu kazan-
mak için sonuna kadar savaştık; Onu kaybettiğimizi ve 
asla yakalayamayacağımızı düşündüğümüz zamanlar 
oldu.26 
 

Berg ve eşi Maria’nın yaşadığı tecrübe ve sonuçta atılan adım-
lar elbette dikkat çekici ve sorgulanması gereken hususlardır. 
Berg’in liderliğini yaptığı Tanrı’nın Çocukları hareketi, aynı tarih-
lerde ortaya çıkan diğer komünal hareketlerden daha izole bir yapı 
arz ettiğinden, Maria’da olduğu gibi, muhtemelen üyelerden daha 

																																																													
24  “Flirty Little Fishy!”, http://www.exfamily.org/pubs/ml/ml293.html; 

https://media.xfamily.org/docs/fam/tk/love-of-god/0001-0008-log-tk-293-little-
flirty-fishy.pdf (28.11.2018). 

25  Williams, Kutsal Fahişeler, 123. 
 Williams’ın da aktardığı üzere flörtle balık avlama uygulamasının ortaya çıkışı, kay-

naklarda büyük oranda Berg ve eşi Maria’nın yaşadığı tecrübeye dayandırılmak birlik-
te bir kaynakta konuya ilişkin farklı bir olaya yer verilmektedir. Buna göre Berg’in kızı 
Libya’da insanları kazanmaya çalışıyordu. İsa’nın sevgi düşüncesini dindar bir Müs-
lümana tanıtmaya çalışırken bir şekilde adamla yatağa gitmek durumunda kalır. Kız 
korkmuş bir şekilde babasını arar ve durumu anlatır. Babası kızının yaptığı işi onayla-
yarak “flörtle avlanma” olarak isimlendirdiği bu kehaneti niçin aynı günde tecrübe et-
tiklerini sorgular. Bkz. Beach Combing, “Flirty Fishing: Evangelical Prostitution”, 
http://www.strangehistory.net/2014/04/19/flirty-fishing/ (05.12.2018). 

26  Bkz. “Kral Arthur’un Geceleri: Kral Kralla Karşılaşır”, 28. madde. 
https://media.xfamily.org/docs/fam/ml/ml-502.pdf (28.11.2018). 
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fazla şey feda etmeleri talep edilmiştir. Ayrıca yaşamı incelendiğin-
de karşımıza çıkan düşük profiline rağmen Berg’in hareketteki lider-
liğinin çok etkili olduğu da anlaşılmaktadır. 

“Flörtle Balık Avlama”: Kavramlar, Teoloji, Kapsam ve Ma-
hiyet 

“Flörtle Balık Avlama”, yukarıda atıfta bulunulduğu üzere, gü-
nümüzde Uluslararası Aile olarak tanınan, eski adıyla Tanrı’nın Ço-
cukları hareketinin kadın üyelerinin 1970-80’li yıllarda harekete 
erkek üyeler kazandırmak için uyguladıkları evanjelik fahişelik ol-
gusunu nitelemek için kullanılan bir tabirdir. Flörtle Balık Avlama 
tabirindeki “flörtle” kelimesi dışarıda tutulacak olursa “balık avla-
ma” kavramının Hıristiyanlara yabancı olmadığı bilinmektedir. Mat-
ta İncili 4:18-20’deki pasaj bu kavrama dayanak teşkil etmektedir. 
Buna göre İsa, Celile Denizi kıyılarında dolaşırken Simun’la kardeşi 
Andreas’a rastlar. Balıkçı oldukları için denize ağ atmakla meşgul 
olan bu ikiliye İsa, “ardımdan gelin, sizi insan avcısı yapacağım” 
şeklinde seslenir. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından 
giderler. Söz konusu pasajdaki “insan avcısı” (fishers of men) tabi-
rinin daha sonradan evanjelik bir terim olarak literatüre kazandırıl-
dığını ve sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Bir örnek olarak Alvin 
Reid, evanjelizm hakkında bilgi verdiği Introduction to Evangelism 
adlı kitabında misyonerlik olgusuna balıkçı ve balıklar analojisiyle 
yaklaşarak uzunca bir hikayeye yer verir. Bakış açısını yansıtmak 
açısından söz konusu hikayenin bir bölümünü burada nakletmek 
istiyoruz: 

Kendilerini balıkçı olarak adlandıran bir grup ve balıkla 
dolu denizler, ırmaklar ve göller var. Ancak balıkçılar, 
balığa çıkmak yerine mütemadiyen toplantılar düzenli-
yor balıkların fazlalığı ve nasıl balığa çıkılacağıyla ilgili 
birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyorlar. Yıllar ge-
çer onlar her toplantıda balıkçılığın ne olduğunu, bir 
meslek olarak gerekli olduğunu ve balık tutmanın balık-
çının temel görevi olduğunu tekrar tekrar ifade ederler. 
Hatta onlar balık tutmak için yeni yöntemler geliştirir-
ler. Zamanla onlar bir balık endüstrisinin kurulmasına 
bile vesile olurlar… Hatta bu balıkçılar, tutulacak balı-
ğın bol olduğu yerlere balıkçı göndermek için kuruluşlar 
kurarlar. Kurulan bu teşkilatlar gidilecek yerlere balıkçı-
lığı tanıtacak, savunacak ve geliştirecek görevliler yetiş-
tirirler. Ancak görevlendirilen bu kişiler de tıpkı onları 
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görevlendirenler gibi bizzat balık tutma işiyle ilgilen-
mezler. Temel amacı balıkçılara balık tutmayı öğretmek 
olan pahalı eğitim merkezleri inşa edilir. Bu merkezler-
de balığın gerekliliği, tabiatı, nerelerde bulunduğu gibi 
konularda araştırmalar yapılır ve dersler verilir… Balık-
çıların çoğu tüm bu işleri yaparken çeşitli fedakârlıklar-
da bulunur ve zorluklara katlanır. Bazıları su kıyısında 
yaşar ve her gün ölü balık kokusunu teneffüs etmek zo-
runda kalır. Bazıları onların balıkçılığıyla dalga geçer ve 
onların balık tutmayan balıkçılar olduklarını iddia eder. 
Balıkçı olduklarını iddia eden ve zamanlarını balıkçılıkla 
ilgili işlerde geçiren bu kişiler “beni izleyin, sizleri insan-
ların balıkçıları yapağım” diyen üstatlarını izlemiyor 
mu? Bir gün, ne kadar balıkçı olduklarını iddia etseler 
de balık yakalamayanların aslında balıkçı olmadıkları 
ileri sürüldüğünde bu durumun balıkçı olduklarını iddia 
edenler için ne kadar acı verici olduğunu bir düşünün. 
Doğrudur. Eğer balıkçı olduğunu iddia eden kişi yaşa-
mında hiç balık yakalamadıysa o kişi gerçekte balıkçı 
değildir.27  
 

Matta İncili 4. bölümdeki pasajdan yola çıkan Tanrı’nın Çocuk-
ları hareketinin lideri Berg, söz konusu harekete üye kadınların 
“flörtle avlanan balıkçılar” (flirty fishers) ya da diğer isimlendirme-
lerle “yem/tuzak” (bait) ve  “balıkçı kadınlar” (fisherwomen) olma-
ları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu anlayışa göre kadınların he-
deflerindeki erkekler de “balık” olarak nitelendirilmiştir. Bunun 
dışında kadın üyeler için “Tanrı’nın Fahişeleri” (God’s Whores), 
“Tanrı’nın Sevgi Kölesi” (God’s Love Slave) ve “İsa için Fahişeler” 
(Hookers for Jesus) gibi daha farklı nitelemeler de mevcuttur. 28 

Flörtle balık avlama stratejisi, David Berg ve eşi Maria’nın ya-
şadıkları bir tecrübenin neticesinde gündeme taşınmış olmasına 
karşın, teolojik arka plan itibariyle Yeni Ahit’ten beslendiği görül-
mektedir. Mo Mektupları’ndan anlaşıldığı kadarıyla Berg, Tanrı’nın 
sevgi29, oğul İsa Mesih’in de Tanrı’nın insanlığa yönelik sevgisinin 

																																																													
27  Alvin Reid, Introduction to Evangelism (Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 

1998), 5-7. 
28  Mo Mektupları’nda konuya ilişkin nitelendirmeler ve karikatürler için bkz. 

https://www.xfamily.org/index.php/Flirty_Fishing, 
https://www.xfamily.org/images/2/26/Ml-560.pdf, 
https://www.xfamily.org/images/5/54/Ml-537.pdf (02.11.2018). 

29  1. Yuhanna 4:8. 
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fiziksel göstergesi ve bedenleşmesi olduğu şeklindeki Hıristiyan 
inancından yola çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle “Sevgi Kanu-
nu” (Law of Love) 30 adı verilen bir öğreti ortaya koyan Berg, Matta 
İncili (22:36-39)’nde geçen “Öğretmen, Kanundaki en büyük emir 
hangisidir? İsa da şöyle dedi: ‘Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, 
bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin.’ Birinci ve en büyük 
emir budur. Buna benzeyen ikincisi ise ‘Komşunu kendin gibi seve-
ceksin’ emridir” şeklindeki pasajı da öğretisine dayanak olarak kul-
lanmıştır. Bu anlayış, günümüzde de hareketin temel misyon açık-
laması olmayı sürdürmektedir: 

Uluslararası Aile (TFI), kendisini İsa’nın sevgi mesajını 
dünya etrafındaki insanlarla paylaşmaya adamıştır. Irk, 
mezhep ve sosyal statü gibi hiçbir sınırın bulunmadığını 
bilen İsa Mesih’in koşulsuz sevgisi vasıtasıyla ümit ve 
manevi yenilenme getirmeye çabalıyoruz.31 
 

Kişinin komşusunu kendisi gibi sevmesi ve sevginin başkalarına 
gösterilmesinin boyutları üzerinde duran Berg, cinsellik konusunda 
meydan okuyucu düşünceler ileri sürmüştür.32 Nitekim flörtle balık 
avlama uygulaması da aslında hareketin cinselliğe bakışıyla yakın-
dan alakalı bir olgudur. Hareketin cinsellik konusundaki düşüncele-
rinin ve dolayısıyla flörtle balık avlama stratejisinin iki önermeye 
dayandırıldığı anlaşılmaktadır:  

Bunlardan birincisi; cinsellik sadece Tanrı vergisi bir armağan 
değil, aynı zamanda yeme, içme ve uyuma gibi diğer insani ihtiyaç-
lardan hiçbir farkı olmayan temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle bir er-
kek ya da kız kardeşinin ihtiyacını karşılamak bir Hıristiyanlık veci-
besidir. Dahası Tanrı’nın sevgisinin öteki insanlara gösterilmesinin 
sınırları bazen sadece nezaket ve iyi niyet sergilemenin ötesine ge-
çebilir, geçmelidir de. Bu yüzden Berg, fiziksel sevgi ve ilgiye ihti-

																																																													
30  Berg’in bu konudaki bazı düşünceleri için “Kral Arthur’un Geceleri: Kral Kralla Karşı-

laşır” başlıklı mektuba bakılabilir. https://media.xfamily.org/docs/fam/ml/ml-
502.pdf (28.11.2018). 

Ayrıca bkz. Amanda van Eck Duymaer van Twist, Perfect Children: Growing Up on the 
Religious Fringe, (New York: Oxford University Press, 2015). 

31  https://www.thefamilyinternational.org/en/mission-statement/ (22.11.2018).  
32  “The History and Theological Premise of Flirty Fishing”, 

http://www.davidberg.org/flirty-fishing, (22.11.2018).  
 Hareketin cinsellik konusundaki yaklaşımları için bkz. William Sims Bainbridge, The 

Endtime Family: Children of God, (New York: State University of New York, 2002), 
117-140. 
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yacı olan insanlar için cinselliğin, Tanrı’nın onlara sevgisinin bir 
kanıtı olarak hizmet edeceğini savunmuştur. Bu noktada o, Ya-
kup’un mektubundaki aşağıdaki pasajı kendine dayanak olarak 
kullanmıştır: 

Kardeşlerim, birisi imanı olduğunu söylüyorsa fakat iyi 
işler yapmıyorsa, ne yararı var? Bu imanı onu kurtarabi-
lir mi? Eğer bir kardeş ya da kız kardeş giyecekten ve 
günlük yiyecekten yoksunsa, sizden biri onlara, “haydi 
güle güle gidin, ısının, karnınızı doyurun” derse, fakat 
ihtiyacı olan şeyleri vermezse ne yararı var? Dolayısıyla 
işlerden yoksun bir iman da aslında ölüdür (Yakup 2:14-
17). 
 

Pasajda vurgulanan ihtiyacı olanın her ne ihtiyacı varsa karşı-
lanmalı inancından hareketle Berg, tıpkı aç olan insana yiyecek 
verilmesi gibi, aynı prensibin sevgi, muhabbet ve hatta cinsellik için 
de uygulanabileceğini ileri sürmüştür. Williams, bu doğrultuda ha-
reketin ana fikrinin ya da temel mottosunun “İmkanı olan herkes-
ten, ihtiyacı olan herkese” olduğunu nakletmektedir.33 

İkinci önerme grubun eskatolojik yaklaşımı ile ilintilidir. Buna 
göre Berg, Tanrı’nın ahir zaman peygamberi; müritler de Tanrı’nın 
seçilmiş ordusu olarak algılanmış ve grubun üyelerinin özel bir 
ayrıcalığa sahip olduğu ileri sürülmüştür. Bu doğrultuda diğer in-
sanlar için geçerli birtakım hukuki ve ahlaki yasakların kendileri 
için geçerli olmadığı gibi bir sonuca varılmıştır.34 Nitekim kadınlar 
ve erkekler gönüllülük esasına göre istedikleri zaman istedikleri 
şekilde birileriyle birlikte olabildiği gibi, evli insanların da kendile-
rini eşlerine bağımlı görmemesi talep edilmektedir. Çünkü böyle bir 
tutum, bencillik göstergesi olarak değerlendirilmiştir.35 Öte yandan 
bazı kadınlar kocalarından başka hiç kimseyle cinselliği paylaşmaz-
ken, bazı kocaların karılarını diğer üyelerle birlikte olmaya zorla-
dıkları ve söz dinlemeyenlerin fiziksel olarak cezalandırıldığı nakle-
dilmektedir.36 

Williams, harekete ilk katıldığı yıllarda gruptaki kızlar ve er-
keklerin ayırımı konusunda çok katı kuralların bulunduğunu, kızlar 
																																																													
33  Williams, Kutsal Fahişeler, 15. 
34  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 31. 
35  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 32; Köse, Milenyum Tarikatları, 

126. 
36  Williams, Kutsal Fahişeler, 245. 
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ve erkekler arasında evlilik harici hiçbir fiziksel temasa izin veril-
mediğini ama sonrasında bu kurallar bir yana sadece kendi içlerin-
de değil, yitik ruhlar olarak gördükleri dışarıdaki insanlarla da cin-
selliği paylaştıklarını belirtmektedir. O, hayatlarını ve vücutlarını 
feda ederek şehadet ettiklerini ve yalnızca kendini buna adayanla-
rın “İsa’nın İnsanları”ndan “Erkek Avcılığı”na geçiş sürecine katıla-
bildiğini ifade etmektedir.37 

Flörtle balık avlama, Tanrı’nın Çocukları hareketinin sevgi ve 
cinsellik konusundaki bakış açısının bir yansıması olarak gözükmek-
le birlikte sadece bu kapsamda yorumlanması kanaatimizce konu-
nun tam olarak anlaşılamaması anlamına gelecektir. Evet, cinselliği 
de içine alacak şekilde sevginin paylaşılması önemli bir ayağı oluş-
turmakla birlikte söz konusu stratejiyle Berg’in asıl hedeflediği şey 
başkaydı. Jeffrey Kaplan’ın da dikkat çektiği üzere38 Berg, hareketin 
üyelerinin gittikleri ülkelerde önce güvenli bir şekilde tutunabilme-
leri, ardından da ev sahibi ülkenin güç merkezlerine giriş imkanı 
bulabilmeleri noktasında, nüfuz ve güçlerinden yararlanabilmek 
için seçkin insanlar arasından birilerini saflarına çekmenin gerekli 
olduğunun farkındaydı. Bu noktada cinsellik, güç alanlarına girme-
nin en mantıklı ve kolay yolu olarak değerlendirilmiş ve flörtle balık 
avlama stratejisiyle uygulamaya konulmuştur. Nitekim David’e yaz-
dığı mektupların birinde Maria, yetiştirdiği kızların, flörtle balık 
avlama yöntemini kullanarak bulundukları ülkede tutunmalarını şu 
şekilde aktarmaktadır: 

Küçük bir deneme merkezimizde, flörtle balık avlama 
misyonunun nasıl etkili olabileceğini yakın zamanda 
keşfettik. (Maria’nın evindeki) kadınlarımızdan bazıları 
sadece üçüncü dünya ülkelerinin askeri kurumlarında 
birkaç önemli adama ulaşıp onları etkilemekle kalmadı, 
ülkenin bütün askeri güçlerine ulaştılar! – Gerçi henüz 
onlardan sadece biri kızlarımızdan biriyle ilişki yaşadı. 
Bu memurların birçoğu Tanrı’nın sözüne ve kızların sa-
dakatle onları beslemesine o kadar ilgi duydular ki grup-
larımıza adamlarının toplantılarına katılmaları, müzikli 
gösteriler yapmaları, personelleriyle dua edip İsa’ya 
ulaşmalarını sağlamaları, İncil dersleri vermeleri için 

																																																													
37  Williams, Kutsal Fahişeler, 16, 58. 
38  Jeffrey Kaplan, “New Religious Movements and Globalization”, Introduction to New 

and Alternative Religions in America I, ed. Eugene V. Gallagher, & W. Michael 
Ashcraft, (London: Greenwood Press, 2006), 87. 
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yalvarmaya başladılar! Birçoğu bireysel olarak Aile’yi 
kıskanan düşmanların saldırıları ve iftiralarına karşı kör 
adamın İsa’yı savunması gibi savundular.39 
 

1974 yılında uygulamaya konulduktan sonra, hazırlanan 
“Flörtcü Küçük Balıkçık” (Flirty Little Fishy), “Aşk Kanunu” (The 
Law of Love), “Tanrı’nın Sevgi Kölesi” (God’s Love Slave), “İsa ve 
Seks” (Jesus and Sex), “Lord Byron” (Lord Byron), “Sevgi Bakışı” 
(Look of Love), “Devrimci Kadınlar” (Revolutionary Women), “Tan-
rı’nın Fahişeleri” (God’s Whores), “Her Şey” (All Things) ve “Güzel 
ve Çirkinler” (Beauty and Beasts)40 gibi karikatürlü mektuplarla 
kadınlara flörtle balık avlama stratejisinin detaylarının aktarıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu noktada söz konusu mektupların bir kısmından 
hareketle flörtle balık avlama uygulamasının mahiyeti hakkında 
bazı ayrıntılara yer vermek istiyoruz. 

Konuya ilişkin ayrıntıların paylaşıldığı ilk mektup, 3 Ocak 1974 
tarihinde yazılan 99 maddeden oluşan “Flörtcü Küçük Balıkçık” 
(Flirty Little Fishy)tır. Berg’in bu mektuptaki açıklamalarından bazı-
ları şunlardır: 

7- Onlara öylesine özverili sevgi ve ilgi göster ki onlar, 
senin için daha üstününü düşünemesinler. Onları, ken-
dilerinin daha önce bir kimseye gösterdikleri sevgiden 
daha fazlasıyla sev. Çünkü sen, Lord gibisin ancak onlar 
bilmiyorlar. Onlar onun ne olduğunu bilmiyorlar, sen 
onların araştırdıkları ve ümitsiz bir şekilde ihtiyaç duy-
dukları bir şeye sahipsin. 
8- Az bir gurur ve düzeni korumak için onlara sevgi 
vermekten şayet korkarsan, bu taktirde senin Tanrın, 
onların sana dair düşündükleri şey için gurur ve endişeyi 
lanetlediğinden onları kaybedebilirsin. Senin hakkında 
düşündüklerinden ötürü cehenneme gidebilirsin. Onun 
için endişelenmek senin işin değil. 
9- Sen sadece onlar için endişe etmelisin. Senin görevin 
bu – onların senin, görünüşün ya da herhangi birşey 
hakkında ne düşündükleri değil, sadece onları düşün… 
10- İlk önce sana aşık olurlarsa bu sadece onları yaka-
lamak için Tanrı’nın yemidir. Onları sevmek zorundasın, 

																																																													
39  Maria Letters, 2313, Mart 1987. Bkz. Kaplan, “New Religious Movements and Globa-

lization”, 87. 
40  Bkz. “Kral Arthur’un Geceleri: Kral Kralla Karşılaşır”, 26. madde. 

https://media.xfamily.org/docs/fam/ml/ml-502.pdf (28.11.2018). 
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tatlım. Onları bütün kalbinle ve bütün ruhunla sevmek 
zorundasın. Komşunu da kendin gibi sevmelisin. 
11- Balığı yemle/cazibeyle büyüle! Onu hipnotize et! 
Karşı koyamaz hale getir! Onu senin şefkatin, sevgin, 
merhametin ve affediciliğin ile geri getir… 
17- Ey Tanrım, erkekler yakalaması için ona yardım et! 
Cesurca, utanmadan ve yüzsüz bir şekilde sahip olduğu 
her şeyi kullanarak senin için erkekler yakalamak için 
ona yardım et!... 
19- Ey İsa, yem olmak için istekli olma noktasında ona 
yardım et… 
25- Bu ikisi, yem ve balık bir beden olsun… Her ikiniz 
bir olun, önce bedende daha sonra ruhumda. 
99- Tanrım, kayıp ruhları onun balık sepetinde toplaya-
bilmek için, İsa adına flörtcü küçük balıklar olabilmek 
için hepimize yardım et! Amin  
101- Unutma ki farklı tür yemler vardır. Bazı balıklar et 
sever, bazıları beyin, bazısı güzellikten hoşlanır, bazısı 
maneviyattan ve bazıları da her şeyden hoşlanır. Doğru 
balık için doğru yemi kullandığından emin ol!41 
 

“Flörtcü Küçük Balıkçık”tan birkaç ay sonra, 21 Nisan 1974 yı-
lında “Tanrı’nın Sevgi Kölesi” (God’s Love Slave) isimli 537 nolu 
mektup üyelere gönderilir. “Sizi seviyorum, çünkü Tanrı sizi sevi-
yor” algısından hareketle sevginin boyutları üzerinde durulan mek-
tupta ayrıca Berg’in eşi Maria’nın ve diğer üyelerin flörtle balık av-
lama kapsamındaki uygulamaları örnek verilerek üyeler teşvik 
edilmeye çalışılmıştır. Mektuptaki bazı pasajlar şu şekildedir: 

1- Sevgin kısmî ve ikiyüzlü olmasın… 
10- Geçtiğimiz günlerde bazen bizi şok eden birtakım 
tecrübeler yaşadık. Şu anda olup bitenleri daima anla-
yamayabiliriz ancak Rabbin neyi niçin yaptığını henüz 
şimdi anlamaya başladık. 
21- Tanrı sizi sevdiği için sizi seviyorum. Tanrı benden, 
onun sizi ne kadar sevdiğini ve ihtiyaçlarınızla ne denli 
ilgilendiğini göstermemi istiyor. Tanrı sizi sevdiği için 
sizi seviyorum. Tanrı sizi sevdiği için sizi sevdiğimi hatır-
layın! Kral David’in hizmetçi kızlar için sevgisi, onun 
kraliçesinin (Maria) hizmetçi kızlar için olan sevgisinde 
de karşılık bulmuştur. 

																																																													
41  “Flirty Little Fishy!”, http://www.exfamily.org/pubs/ml/ml293.html (28.11.2018). 
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22- Geçen iki hafta içerisinde Maria, çoğu kez günde iki 
ya da üç erkek olmak üzere toplam 10 erkekle 20 defa 
aşk yaşadı… 
81- Başlangıçta çok seçici davranmak suretiyle arzu 
edilmeyen biriyle çok fazla uzağa gitmekten sakınmaya 
çalış. İstemediğin ya da başladığın işi bitirmek için yata-
ğa götürmeye değer mi diye düşündüğün biri için flörtle 
balık avlama stratejisini başlatma. Dua et! Bilgeliğini 
kullan! Şayet mümkünse seçici ol!  
82- Ancak bununla birlikte Tanrı’nın Sevgi Kölesi’nin da-
ima çok seçici olamayacağını ve sevginin asla bitmeye-
ceğini hatırla!42 
 

1974’te yazılmış ve ilk mektuplardan biri olan “Aşk Kanunu” 
(The Law of Love) adını taşıyan mektupta ise aşağıdaki çarpıcı ifa-
delere yer verilmektedir: 

Rabbin Ruhu nerede ise orada özgürlük vardır. 
Sizi kurallardan kurtaracak olan O’nun Sevgisi’yle kural-
lara çok mu bağlısınız? İhtiyacı olan bir erkek ya da kız 
kardeş için hayatınızı – ya da hatta karınızı – teslim et-
meye hazır mısınız? 
Ötekiler yaşayabilsin diye her gün kendini kurban etme-
ye ve ölmeye gerçekten hazır mısın? 
Onu yaşamak için yeterince özgür müsün? 
Onu vermek için yeterince gücün var mı? 
Yaşam veren özgürleştirici sevgi kanunudur.43 
 

Fiziksel cazibeleriyle erkekleri ağlarına düşürecek kadın mürit-
lere yönelik, yukarıda bir kısmı alıntılanan talimatların farklı mek-
tuplarda sık sık tekrarlandıkları görülmektedir. Örneğin “Bir Flörtcü 
Balığın Maceraları” (The Adventures of A Flirty-Fish) adlı mektupta 
ayrıca şu çarpıcı uyarılar yer almaktadır: 

10- Şayet onları (erkekleri) sakinleştirmek istersen -sen 
istediğinde gidecekleri kıvama getirecek düzeyde cezbe-
dildiyseler- yemi yavaş yavaş geri çekmek daha iyidir. 
17- Olandan çok daha fazla bilgelikle yemini nasıl kul-
lanacağını öğrenmek zorundasın… 
19- Bazen her şeyini vermen gerekebilir, hatta yemi 
kaybedebilirsin… Sizi daha önce uyardığımız üzere ba-

																																																													
42  “God’s Love Slave” https://www.xfamily.org/images/5/54/Ml-537.pdf (28.11.2018). 
43  “The Law of Love”, https://media.xfamily.org/docs/fam/tk/love-of-god/0009-0012-

log-tk-302c-law-of-love.pdf (28.11.2018). 
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lıkçılık tehlikeli bir oyun olabilir, özellikle de küçük ye-
min için. 
20- Balıkçılık aynı zamanda çok sabır gerektirir, özellik-
le de büyük bir balık için. Büyük balıklar yemi yutup 
kancaya takılabilirler ancak dirençleri kırılıncaya dek 
onlarla nazik bir şekilde oynamaz ve çok şey vermezsen, 
dolamak için çok hızlı hareket etsen de kendini onları 
kazanmayı başaramamış bulursun. 
21- Seninle savaşacaklar. Çok dikkatli, sevgi dolu, nazik, 
kibar ve hızlı olmazsan kaçarlar… 
23- Her yem bütünüyle yutulmaya hazır olmalıdır. 
30- Oyun oynamıyorsun, flörtle balık avlamak ciddi bir 
iştir. 
33- Eğer İsa adına bir fahişe isen kimin için fahişelik 
yaptığını unutma. 
35- Biz bedava yem dağıtılan bir iş yapmıyoruz. 
36- Balıkçılık eğlenceli olabilir ancak eğlence faturaları 
ödemez. 
53- Ona Tanrı’nın sevgisini göster. Ona Tanrı’nın sevgi-
sini göstermen kadınların sevgisinden daha iyidir. Kalbi 
incindiğinden beri ona sevgi gösteren ilk kişisin. O çok 
incinmiş. Fakir, yaralı küçük bir kuzu yardımın için sana 
gelmiş. Ona yardım etmeyi istiyor musun? 
54- Sevişmek önemsiz bir şeydir. Şayet ihtiyacı varsa ar-
kadaşlar arasında küçük bir ilişki çok önemli değildir. 
Bu onun mutlu olmasını sağlar… 
55- Ona, “Seni seviyorum çünkü Tanrı seni seviyor” de. 
56- Üzüntülüsün fakat Tanrı senin mutlu olmanı isti-
yor.44 
 

1978 tarihli bu mektubun tüm kolonilere gönderildiği anlaşıl-
maktadır. Söz konusu mektupla birlikte kolonilere “Flörtle Balık 
Avlama Şahitliği Raporu” (Monthly FF Witnessing Report) isimli 
boş bir form gönderilerek konuya ilişkin birtakım bilgiler talep 
edilmektedir. Mektubun girişinde öncelikle şu açıklamaya yer ve-
rilmektedir: 

Sevgili Koloniler, 
Tanrı sizi kutsasın… Her birinizi ve hepinizi seviyor ve 
Tanrı’nın sevgi mesajını dünyaya yayma hususunda yo-
ğun çabalarınızı takdir ediyoruz.  

																																																													
44  “The Adventures of a Flirty-Fish”, https://www.xfamily.org/images/0/06/Ml-532.pdf 

(28.11.2018). 
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Ekte en yeni FF Rapor Formlarını bulacaksınız. Her bir 
koloninin aralık ayı istatistiklerini ivedilikle doldurmala-
rını ve bir kopyasını KQC ofisine diğer kopyasını da Fi-
renze, İtalya’da B. Canevaro’ya göndermelerini istiyoruz. 
Lütfen aynı prosedürü ocak ayı için de tekrarlayın. Gele-
cekte de her ay aynı formun bir kopyasını KQC ofisine 
gönderdiğinizden emin olun!45 
 

Söz konusu formun birkaç kısımdan oluştuğu görülmektedir. 
Birinci kısım, eyalet, şehir, kolonideki erkek, kadın ve çocukların 
sayısı, söz konusu aydaki flörtle balık avlama skorları ve toplam 
skorlar gibi koloniye ait genel bilgiler ihtiva etmektedir. İkinci kı-
sımda kolonideki 21 yaş üstü üye sayıları ile kul/köle (servant) ve 
hizmetçi kız (handmaiden) olarak nitelenen üye kadınlar bağla-
mında hafif şahitlik, ağır şahitlik, flörtle balık avlamaya gidenlerin 
toplam sayısı, seksi sevenlerin sayısı gibi birtakım başlıklarda bilgi-
ler talep edilmektedir. Üçüncü kısımda balıklar, yani hedef kitlenin 
meslekleri, gelir durumları ve ikamet adreslerine ilişkin bilgiler 
istenmektedir. Dördüncü kısımda flörtle balık avlama uygulamala-
rına o ay yapılan harcamalar (elbiseler, mücevherler, parfüm ve 
makyaj malzemeleri, ulaşım, içecekler gibi), her bir balığın şahitli-
ğinin ortalama maliyeti, gruba kazandırılan her bir üyenin ortalama 
maliyeti gibi ekonomik hesaplara ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 
Formun son kısmında ise flörtle balık avlamada ayın ilk üç ismi ve 
kazandığı üye sayısı ile ayın en çok sevgi gösteren/fahişelik yapan 
ilk üç ismi, sevgi gösterdiği (birlikte olduğu) insan sayısı ve kaç kez 
birlikte oldukları istatistiklerle kayıt altına alınmaktadır. Bu iki hu-
sus benzermiş gibi gözükse de formda ayrı başlıklar altında ele 
alındıkları görülmektedir.46 

Zikredilen hususlar, söz konusu formlarda çok detay bilgilerin 
talep edildiğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda istatistiklerin 
önemi de mektupta şu sözlerle ortaya konulmaktadır: 

Tanrı, detaylar ve istatistiklere ilgi gösterir… İstatistikler 
son derece önemlidir ve hayati derecede gereklidir. Bu 
istatistiksel raporların amacı, ne kadar şey başarabildi-
ğimizi gerçek rakamlarla görebilmemizi sağlayarak he-

																																																													
45  “FF Report: Questions & Answers”, https://www.xfamily.org/images/0/06/Ff-report-

docs.pdf (28.11.2018). 
46  Form örneğine şu linkten ulaşılabilir. https://www.xfamily.org/images/0/06/Ff-

report-docs.pdf (28.11.2018). 
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pimizi cesaretlendirmektir. Onlar ayrıca sorunlu nokta-
ları, problemleri ya da ihtiyaç duyulan alanları tespit 
etmede bize yardım etmektedir.47 
 

Detayları hakkında bilgi vermeye çalıştığımız “Flörtle Balık Av-
lama Rapor Formu”nun doğru doldurulabilmesi ve daha geçerli 
sonuçlar edilebilmesi için mektupta flörtle balık avlama kapsamın-
da bazı soruların cevaplarına da yer verilmektedir. Aslında formda-
ki bazı bilgilerin açıklaması mahiyetinde olsalar da flörtle balık 
avlama stratejisine dair ipuçları sunması dolayısıyla bazı sorular ve 
cevaplarını aktarmak istiyoruz: 

Soru: Flörtle balık avlama (FFing) nedir? Çoğunuz bir 
tanım ve gerçek flörtle balık avlama kapsamında neyin 
rapor edileceğini soruyorsunuz. 
Cevap: Şöyle cevap vermek gerekir ki flörtle balık avla-
ma, yem olarak seksi kullanarak ya da sekse başvurarak 
önemli bir amaç doğrultusunda durum ya da mekân gö-
zetmeksizin İsa’nın sevgisine şahitliktir. Bu her yerde 
olabilir: caddede, parkta, yerel mağazada yürürken, dis-
koteklerde ya da kulüplerde. 
Soru: Telefon görüşmesi şahitliği flörtle balık avlama 
raporuna dahil edilebilir mi ya da edilmeli mi? 
Cevap: Telefon şahitliğinin flörtle balık avlama raporuna 
dahil edilebilmesi için balığınla telefonda gerçekten flört 
etmiş olman gerekir. Aksi taktirde bu şahitliği lütfen ilgi-
li formun sadece kişisel şahitlik alanına dahil edin. 
Soru: İki ya da üç kişi aynı balığa tanıklık ederse, söz 
konusu şahsın flörtle avlandığına dair herkesin ayrı ayrı 
rapor etmesi mi gerekir? 
Cevap: Evet, elbette. Şayet birden fazla kişi aynı balık 
için tanıklık edecekse her üçünün de söz konusu balığın 
raporunda yer almasını öneriyoruz… Lütfen, mümkün 
olduğunca geçerli ve dürüst rapor hazırlamaya çalışın! 
Soru: “Cinsel açıdan sevgi”, öpmeyi ve hafifçe okşamayı 
da içine alır mı? 
Cevap: Biz size sadece elle tatmin ve balık resimlerinde-
ki gibi gerçek cinsel ilişki tavsiye ediyoruz...48 
 

Görüldüğü üzere harekete üye kazandırma noktasında en etkili 
yöntem olarak düşünülen flörtle avlama hususunda MO Mektupla-

																																																													
47  https://www.xfamily.org/images/0/06/Ff-report-docs.pdf (28.11.2018). 
48  https://www.xfamily.org/images/0/06/Ff-report-docs.pdf (28.11.2018). 
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rı’nda çok farklı açıklama ve talimatlara yer verilmiştir. Söz konusu 
mektuplardan birinde flörtle balık avlamanın etkisi “Flörtle Balık 
Avlamanın 7 F’si” (The 7 F’S of FFing!) adı altında şu şekilde sıra-
lanmaktadır: Etkileyici (Effective), Cinsel Cazibeli (Effucktive), Ve-
rimli (Fruitful), Tesirli (Efficient), Finansal (Financial), Resmi (Offi-
cial), İlelebet (Forever).49  

Flörtle balık avlama stratejisinin, Tanrı’nın Çocukları hareketi-
nin lideri Berg ve eşi Maria’nın gittikleri dans kulüplerinden birinde 
yaşadıkları bir olayla birlikte gündeme geldiğine daha önce işaret 
edilmişti. Dans etmek –ki burada normal bir danstan ziyade cazibe 
ve cinselliğin ön planda tutulduğu dans türlerinden söz edildiği 
dikkate alınmalıdır - gerek hareket içerisinde gerekse hareket dışın-
daki insanları avlamaya yönelik stratejide önemli bir motif olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda flörtle balık avlama kapsa-
mında son olarak dans uygulamalarına atıfta bulunmak istiyoruz.  

Berg, Aile’deki striptiz yapan kadınların videoya çekilmesini is-
temiştir. Bu danslar “cennetlik hurilerin dansı” olarak isimlendiril-
mektedir. Berg, bu videolarda kadınlara nasıl dans etmeleri gerek-
tiğini anlatmış ve Williams’ın ifade ettiğine göre kadınlardan “Tan-
rı’yla sevişir gibi hareket etmelerini”50 talep etmiştir. Ayrıca “Dans-
çı” (The Dancer)51 ve “Tanrı’yı Dans Ederek Yüceltin” (Glorify God 
in Dance)52 gibi resimli mektuplarla da üyelere konuya ilişkin birta-
kım tavsiyelerde bulunulmuştur. Konuyu bu tavsiyelerle uzatmak 
istememekle birlikte dansın flörtle balık avlamadaki yeri ve niçin 
önemli görüldüğünü gözler önüne sermesi açısından Williams’ın bir 
kampta şahit olduklarını anlatan ifadelerine de yer vermek istiyo-
ruz: 

“Bu, Baba’ya gönderdiğimiz ikinci kaset. İlk kaset onu 
pek memnun etmemişti. Özellikle de Tanrı’nın özgürlük 
Ruhu’yla dans ettiklerine inanmadığı bazı kızlardan 
memnun olmamıştı…” 
Anlaşılan, Saharon diğer kızların arasında o kadar tutuk 
dans etmişti ki, Mo onu azarlamış ve bu kızın daha önce 

																																																													
49  https://media.xfamily.org/docs/fam/tk/love-of-god/0463-0466-log-tk-1083-7fs-of-

ffing.pdf (28.11.2018). 
50  Williams, Kutsal Fahişeler, 223. 
51  https://media.xfamily.org/docs/fam/tk/love-of-god/0034-0048-log-tk-323-the-

dancer.pdf (05.12.2018). 
52  https://media.xfamily.org/docs/fam/tk/love-of-god/0451-0454-log-tk-1026-glorify-

god-in-the-dance-part1.pdf (05.12.2018). 
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tanışmamış olduğu apaçık ortada olan Kutsal Ruh’la 
karşılaşma vaktinin geldiğini söylemişti. Ayrıca kendisi 
için dans etmeye başlamadan önce biraz daha fazla şa-
rap içmesini önermiş ve görmek istediği – daha fazla 
seks! – hakkında kesin talimatlar vermişti. 
Sharon’un ikinci dansını gördüğüm zaman şok geçirdim. 
Tanıdığım ve sevdiğim kibar, tatlı, utangaç kız değildi, 
tamamen farklı biri olmuştu. Kameraya doğru yanıma 
gel der gibi davetkar bakışlar yönelten ürkütücü gözle-
riyle benim tanıdığım Sharon değildi. Kasetteki diğer 
kızlar seksi ama beceriksiz bir şekilde dans edip soyunu-
yorlardı; ancak tanıdığım en utangaç kadınlardan biri 
olan Sharon, profesyonel bir porno yıldızı gibi kamera-
nın önünde arsız, küstah, sırnaşık ve cüretkar bir tavır 
sergiliyordu… Artık zambak beyazlığında değildi; şimdi 
kızıl renkteydi, kızıl Sharon gülü…53 
 

Cinsellik Konusundaki Yaklaşımların ve Flörtle Balık Avla-
ma Stratejisinin Yansımaları ve Sonuçları 

Flörtle balık avlama stratejisinin 1970’li yılların ortalarında uy-
gulamaya konulmasıyla birlikte Tanrı’nın Çocukları hareketi açısın-
dan bazı önemli değişikliklerin yaşandığı anlaşılmaktadır. Hareket, 
daha önce hippiler ve okula devam etmeyen gençlerden oluşan 
hedef kitlesini neredeyse bütünüyle değiştirmiş; zengin ve nüfuzlu 
erkekler temel hedef olarak seçilmeye başlanmıştır. İsa’nın sevgisi 
ve merhametine yönelik güçlü vurgu da yerini hareketin istikameti-
ne de etki eden cepheleşmeye bırakmıştır.  Kendini ahir zaman 
peygamberi olarak kabul ettiren Berg’in konumu sorgulanmaya 
başlamış ve öğretilerinin bazısı, özellikle de cinsel ahlak konusun-
daki radikal değişim bazı müritlerin zihninde kuşkuların ortaya 
çıkmasına, hatta çok sayıda üyenin hareketten ayrılmasına  neden 
olmuştur.54 Bu süreçte, kendisine yakın çoğu kişinin, mevki ve im-
kanları için otoriteye yakın durduklarını ve sahada çalışan koloni-
lerden gelen gelirler sayesinde lüks içerisinde yaşadıklarını farkına 
varan Berg, “Ocak 1978’de Millileştirme Devriminin Yeniden Yapı-
lanması” (Re-organization Nationalization Revolution, RNR) adlı 
bir doküman yayınlayarak Tanrı’nın Çocukları hareketi tarihindeki 
en önemli gelişmelerden birine imza atar. Örgüt dağıtılır, 300 kadar 
																																																													
53  Williams, Kutsal Fahişeler, 223-224. 
54  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 16; Van Zandt, “The Children of 

God”, 128. 
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yöneticinin bir kısmı hareketten kovulur, bir kısmı da sıradan mü-
ritler olarak sokaklarda görevlendirilir. Hareket, “Sevgi Ailesi” (The 
Family of Love) olarak isim değiştirir. Hareket içerisinde yaşanan 
bu gelişmelerin yanı sıra aynı yıl gerçekleşen ve hareketle doğrudan 
bir bağlantısı olmayan bir başka gelişmenin de grubun gidişatını 
önemli ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır. 18 Kasım 1978 yılında 
Jonestown kasabasında yaşayan Halkın Tapınağı (People’s Temple) 
Tarikatı’na mensup 900’den fazla kişinin, tarihe “Jonestown Katli-
amı” olarak geçen intihar eylemi, “Sevgi Ailesi” olarak isim değişti-
ren grubun üyelerinin korkuya kapılarak yeraltına çekilmesine yol 
açar. Grupla bağlantılarını MO Mektupları vasıtasıyla sürdüren 
üyeler, şahitlik (witness) ve literatürle şahitlik (litness) uygulamala-
rını devam ettirir. 55 

1970’lerin sonundan itibaren hareket içerisinde cinsel ahlak 
konusunda gittikçe artan bir liberal bakış açısı dikkatleri çekmekte-
dir. “Tek Hanım” (One Wife) adlı mektubunda Berg, birden çok 
kadınla birliktelik olgusunu gruba tanıtır ve çok sayıda kadınla geli-
şigüzel cinsel ilişki kurmasını, kendisini birden fazla eşe sahip Eski 
Ahit peygamberleriyle mukayese ederek haklı çıkarmaya çalışır.56 
Birden fazla partnerle cinsel ilişki kurma, sonraki yıllarda liderlik 
kadrosundan aşağı kademelere doğru yayılarak tüm kolonilere sira-
yet etmeye başlar. 1978 yılında Berg, cinsel deneyim yaşama konu-
sunda üyeleri teşvik eder ve hatta yönetim olarak bu konuda her-
hangi bir sınırlama getirmediklerini ilan eder. Üyelerin ev içinde 
çıplak yaşamaları ve üyeler arasındaki cinsel ilişkiler yaygın bir 
durum olur; dahası erkek eşcinselliğine hoş bakılmamakla birlikte 
lezbiyenler arasındaki ilişkilere kapı aralanır.57 Chancellor, bu sü-
reçte hareket içerinde yer alan neredeyse tüm yetişkin kadınların 
flörtle balık avlama stratejisine bir şekilde katıldıklarını belirtmek-
tedir.58 Nitekim hareketin 1979 yılı raporlarına göre 250.000 civa-
rında insana şahitlikte bulunulduğu, 25.000’ne sevgi gösterildiği ve 
bunlardan yaklaşık 19.000’nin gruba kazandırıldığı ileri sürülmek-
tedir.59 

																																																													
55  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 16-17. 
56  Raine, “Flirty Fishing in the Children of God”, 5. 
57  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 17, 31. Ayrıca bkz.  
58  James D. Chancellor, Life in The Family: An Oral History of the Children of God, (Syra-

cuse: Syracuse University Press, 2000), 114. 
59  Bkz. Tucker, Another Gospel, 238. 



	

	

	
SÜLEYMAN	TURAN	

	
	 	

	
DİNBİLİMLERİ	AKADEMİK	ARAŞTIRMA	DERGİSİ	CİLT	19	SAYI	1	

	
	 	

36|	db	

1978-83 yılları arasında Berg ve müritlerinin cinsel özgürlüğün 
tüm sınırlarını zorladıkları ve boyutları tam olarak bilinemese de 
çocukların da yaşananlara dahil edildikleri bir vakıadır. Neticede 
1983 yılı itibariyle grubun üye sayısının 10.000’e ulaştığı, sonraki 
10 yıl boyunca her yıl ortalama 700 bebeğin dünyaya geldiği ve 
böylelikle hareketin çoğunluğunu çocukların teşkil ettiği ifade 
edilmektedir. Durum böyle olunca grup, gelecek ümidi olarak gör-
dükleri çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi gibi yeni bir problemle 
karşı karşıya kalmış ve bu doğrultuda çok sayıda ev okulu tesis 
edilmiştir.60 

Flörtle balık avlama, 1980’li yılların başında da yaygın bir uy-
gulama olmaya devam etmiş, ancak başlangıçta sadece bir şahitlik 
stratejisi olarak tasarlanan uygulama, zamanla asıl amacından sap-
tırılarak çok farklı bir boyut kazanmıştır. Bu yıllarda flörtle balık 
avlama, ekonomik kaynak elde etme ve politik açıdan korunma 
sağlama gibi temel amaçlarla icra edilir. Nitekim çok sayıda kadın 
mürit, zengin ya da etkin pozisyonlarda olan erkekle uzun süreli 
beraberlikler yaşamaya başlamıştır. Asya, Avrupa ve Latin Ameri-
ka’nın bazı bölgelerinde kadın müritler daha da ileri giderek aylık 
sabit bir ücret karşılığında eskort hizmeti (Escort Servicing ya da 
kısaca -Esing-) vermiştir.61 Bütün müritlerden aylık gelirlerinin 
%10’nu Tanrı’nın Çocukları hareketinin İsviçre’deki genel merkezi-
ne göndermeleri talep edilmiş; göndermeyenler ise birtakım yaptı-
rımlarla karşı karşıya bırakılmıştır.62 Eskort hizmeti, hareketin lideri 
Berg tarafından “flörtle balık avlama ödemesi yapmak” (making 
FFing pay) şeklinde tarif edilmiştir.63 

Bu noktada bir hususun daha hatırlatılması gerekir. Tıpkı gelir-
lerinin %10’nu vermeyen üyelere uygulanan kısmi yaptırım gibi, 
ilerleyen yıllarda hareketin kurallarına uymayan ve asi olan üyeler 

																																																													
60  Raine, “Flirty Fishing in the Children of God”, 4; Chancellor, “A Family for the 

Twenty-first Century”, 17-18.  
 Flörtle balık avlama ve sonucunda ortaya çıkan bebeklerin bakımı, eğitimi ve grup 

içindeki disiplin gibi konular Tanrı’nın Çocukları bağlamında Batı akademyasında 
öteden beri tartışmaların konusu olmuştur. Bu bağlamda geniş açıklama için yakın 
dönemde hazırlanan bir makaleye bakılabilir. Bkz. Susan Raine, “The Children of 
God/The Family: A Discussion of Recent Research (1998-2005)”, Cultic Studies Re-
view, (5/1, 2006), 29-72. 

61  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 18; Laura Vance, Women in New 
Religions, (New York & London: New York University Press, 2015), 87-88. 

62  Williams, Kutsal Fahişeler, 211. 
63  Raine, “Flirty Fishing in the Children of God”, 6. 
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için “zafer kampları” adı verilen kamplar tesis edilmiş, buralarda 
asiler ya da bir şekilde Mo’ya itaatsizlik eden liderler sözlü ve fiili 
saldırılarla aşağılanmış, koloni huzurunda işledikleri tüm günahları 
itirafa zorlanmış, uykusuz bırakılıp dua ederek cinleri kovmaları 
istenmiş ve her türlü yardım kaynağından uzak tutulmuştur.64 

Gerek flörtle balık avlama gerekse grup içerisindeki diğer cinsel 
uygulamaların gittikçe artmasına bağlı olarak zihinlerde oluşabile-
cek şüpheleri gidermek adına hareketin lideri Berg, 20 Mayıs 1980 
tarihinde, 140 madde ya da paragraf diyebileceğimiz açıklamalar-
dan oluşan “Şeytan Seksten Nefret Eder! – Tanrı Ondan Hoşlanır” 
(The Devil Hates Sex! – But God Loves It)65 adlı bir mektup yayın-
lar. Berg, müritlerin “seksi bir Tanrıya” hizmet ettiklerini, bu Tanrı-
nın seksi sevdiğini, çocuklarından da bütünüyle ondan zevk almala-
rını talep ettiğini ve bu noktada herhangi bir kısıtlamanın da bu-
lunmadığını ileri sürer. Bu özgür tutum yaklaşık 3 yıl devam ettiri-
lir. Nitekim Mart 1983’te hazırlanan “Bomba’ya Hayır” (Ban the 
Bomb!)66 adlı mektupla aynı evde yaşayan üyeler arasındaki cinsel 
ilişkiler yasaklanmış, Aralık 1984’te de Berg’in sekreteri ve eşi Ma-
ria tarafından harekete yeni katılan üyelere ilk altı ay cinsel ilişki 
kurma yasağı getirilmiştir. Bu son atılan kısıtlayıcı adımlara karşın, 
hareket git gide büyümeye devam eder; doğum kontrolü kesin ola-
rak yasaklandığı için her evde çok sayıda bebek dünyaya gelmeye 
başlar. Nitekim 1980’li yılların sonlarına doğru çocuklara eğitim 
veren yaklaşık 100 ev okulunun üç binin üzerinde çocuğa hizmet 
verdiği ileri sürülmektedir.67 

Hareket içerisindeki çocuk sayısının artmasına bağlı olarak 
1982 yılında gruptaki çocuklar için – ki 12 yaşından büyükler yetiş-
kin sayılmıştır – True Komix adı verilen resimli mektuplardan olu-
şan bir kitap basılmıştır. Söz konusu mektuplar, Berg’in rüyaları, 
hareketin doktrinleri, Kutsal Kitap hikâyeleri gibi konularda resimli 
örnekler ihtiva etmektedir.68  

Hareketin mensuplarının yaşadığı evlerin çoğunun geçimlerini 
varlıklı insanların destekleriyle devam ettirmesi, flörtle balık avla-

																																																													
64  Williams, Kutsal Fahişeler, 221. 
65  http://www.exfamily.org/pubs/ml/ml999_main.shtml (22.11.2018). 
66  http://www.exfamily.org/pubs/ml/b5/ml1434.shtml (22.11.2018). 
67  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 19. 
68  True Komix ve içindeki resimli mektuplar için bkz. 

https://www.xfamily.org/index.php/True_Komix_-_The_Love_of_God (06.12.2018). 
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ma uygulamasının 80’li yıllarda da aktif bir şekilde sürdürülmesine 
neden olmuştur. Ancak dini gayeyle başlatılan ve sonra yön değişti-
ren flörtle balık avlama uygulamaları sonraki yıllarda kadınların 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapmaya başlamasına yol açmıştır. 
Williams, bu süreçte kadınların fedakarlıklarının İsa’nınki ile kıyas-
landığını, kendilerine “İsa’nın bizim günahlarımızın cezasını çektiği 
gibi, biz de hem kendimizin hem de onların kurtulabilmesi için 
onların günahlarının cezasını çekiyoruz” şeklinde açıklamalar ya-
pıldığını ve Berg’in yine de kadınlara bir doktora görünmelerini 
önerdiğini aktarmaktadır.69 Bununla birlikte 1987 yılına gelindiğin-
de hareketin içinde AIDS virüsünün yayılmasına sebep olması ve 
medyada çıkan birtakım olumsuz haberlerin etkisiyle Tanrı’nın Ço-
cukları hareketi flörtle balık avlama stratejisini terk etmek zorunda 
kalmış; kadın üyelerin, uzun süredir ilişki yaşadıkları ve yakinen 
tanıdıkları kişiler dışında yabancı erkeklerle cinsel ilişki kurmaları 
yasaklanmıştır.70 Bu sonuç, hareketin dış dünyayla bağlantısını bü-
yük ölçüde kısıtladığı gibi, hareketin içerisindeki gelişigüzel cinsel 
ilişkilerin kontrol altına alınması ve azalmasına da etki etmiştir. 
Hareketin resmi sitesinde flörte balık avlama uygulamalarının sona 
erdirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaya yer verilmektedir: 

1987 yılında Aile, Tanrı’nın Sözü’nü öteki insanlara 
ulaştırmanın diğer vasıtalarının üzerinde durmak için 
flörtle balık avlama uygulamasını sonlandırdı. Böylece 
flörtle balık avlamanın imkan tanıdığı çok daha kişisel-
leştirilmiş hizmetten çok daha fazla insana ulaşma fırsa-
tının avantajı elde edilecektir. O zamanlar ayrıca tüm 
dünyada AIDS salgını yayılmaya başlamıştı. Aile’nin top-
luluklarımızın dışındakilerle cinsel ilişkiye izin veren po-
litikasının yeniden gözden geçirilme zamanının gelmiş 
olması da diğer bir gerekçeydi.71 
 

Hareket içerisindeki kadınların dünyaya getirdiği çocuklar, 
“İsa’nın Bebekleri” (Jesus Babies)72 olarak isimlendirilen ikinci nesli 
ortaya çıkarmıştır. Uygulamalarından anlaşıldığı kadarıyla hareket, 
hem geçmişte hem de günümüzde ikinci nesil üyelerin hareketin 

																																																													
69  Williams, Kutsal Fahişeler, 183. 
70  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 20; Raine, “Flirty Fishing in the 

Children of God”, 8. 
71  “Flirty Fishing”, https://thefamilyinternationalwiki.com/index.php/Flirty_Fishing 

(04.12.2018). 
72  https://www.xfamily.org/index.php/Flirty_Fishing  (02.11.2018). 
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yaşamına dahil edilmesine büyük önem vermekte; gençler, sorum-
luluk alma ve liderlik pozisyonları üstlenme noktasında cesaretlen-
dirilmektedir. 1971-2001 yılları arasında hareket içerisinde doğan 
çocuk sayısının 13.000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
rakam 1987 yılında 6470 idi ve çift başına ortalama 4,5 çocuk 
düşmekteydi.73 Halihazırda kısmi ve tam zamanlı olmak üzere iki 
grupta toplanabilecek üyelerin neredeyse yarısını 16 yaşın altında-
kilerin oluşturduğu ileri sürülmektedir.74 Williams, 1990 yılında 
hareketin toplam nüfusunun 18.000 olduğunu ve bunun yıllarca bu 
rakamlarda kaldığını, çünkü ayrılanlarla yeni doğanların birbirini 
dengelediğini ifade etmektedir.75 

Flörtle balık avlama uygulaması sona erdirildikten hemen son-
ra 1988 yılında paylaşılan istatistiklere göre 1978-1988 yılları ara-
sında grup üyeleri tarafından 994.526 kişiye şahitlikte bulunulmuş, 
223.311 kişiye sevgi gösterilmiş/avlanmış ve neticede 110.640 kişi-
nin gruba katılması sağlanmıştır.76 Bu ve benzeri istatistikler söz 
konusu strateji ile hareket açısından belli bir başarı yakalandığı 
şeklinde yorumlanabilirse de bazı araştırmacıların bu durumu tar-
tışma konusu yaptıkları görülmektedir. Örneğin Kaplan, flörtle balık 
avlamanın çok güçlü bir evanjelizm stratejisi olmadığını ileri sür-
müş ve bu stratejide temel hedef durumunda olan erkeklerin me-
sajdan daha ziyade mesajı ileten kadınlara ilgi gösterdiklerine dik-
kat çekmeye çalışmıştır.77 Konuya ilişkin görüş beyan eden bazı 
araştırmacılar ise, flörtle balık avlamayı, birçok grup ve oluşumun 
yeni üyeler elde etmeye ve üye sayılarını artırmaya çalıştığı bir dö-
nemde ortaya konulan etkili bir evanjelizm biçimi olarak yorumla-
ma yoluna gitmektedir.78 Combing’e göre Berg, yaşadığı dönem ve 
koşulları dikkate alarak 30 yaşın üstündeki insanları dini açıdan 
değiştirmenin zorluğunu fark etmiş, yeni bir şeyler yapmanın öne-
mini kavramış ve bu doğrultuda flörtle balık avlama stratejisi, hem 
30 yaşın üstünde hem de sisteme bağlı olan erkekleri kazanmanın 

																																																													
73  Williams, Kutsal Fahişeler, 298. 
74  Chryssides & Wilkins, A Reader in New Religious Movements, 31. 
75  Williams, Kutsal Fahişeler, 286. 
76  https://www.xfamily.org/images/0/06/Ff-report-docs.pdf; 

https://www.xfamily.org/images/a/a8/FF-Stats-1988-10-01.jpg (02.11.2018). 
77  Kaplan, “New Religious Movements and Globalization”, 87. 
78  Bkz. Susan Raine, “Flirty Fishing in the Children of God: The Sexual Body as a Site of 

Proselytization and Salvation”, Marburg Journal of Religion, (12/1, 2007), 4-5. 
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bir yolu olarak görmüştür.79 Nitekim Berg, 1982 yılında hazırlanan 
bir mektupta flörtle balık avlamanın, başka insanları harekete ka-
zanma noktasında en etkili metot olduğunu açıkça beyan etmiştir. 
Söz konusu yayında bu uygulamanın diğerlerinden 3000 kat daha 
etkin olduğuna dikkat çekilmektedir.80 

Günümüzde “Aile” adı altında varlığını devam ettiren grubun 
üyeleri içerisinde bu stratejiyi zamanın şartları bağlamında en iyi ve 
en uygun teknik olarak değerlendirenler bulunmaktadır. Hareket 
içinde yer almış bazı eski kadın üyeler, cinsel açıdan maruz kalınan 
tüm suistimallere ve bize şok edici gelen taraflarına karşın, flörtle 
balık avlama stratejisinde yanlış bir şey bulunmadığını ileri süre-
bilmektedir. Hatta hareket içinde geçmiş günleri özlemle yad eden 
kadınların varlığına bile işaret edilmektedir. Ayrıca hareketin gü-
nümüzdeki üyelerinden bazıları sözde müşteri gibi gözüken bazı 
insanların kendilerini arayarak flörtle balık avlama uygulamasını 
gizli bir şekilde devam edip etmediğini sorduklarını aktarmakta-
dır.81 Flörtle balık avlama uygulamaları zaruret üzerine durdurul-
masına karşın, bu stratejisinin arkasındaki kutsal kitap ilkelerinin 
geçerliliğini koruduğuna inanılmakta, “Sevgi Kanunu” (Law of Lo-
ve) yürürlükte kalmaya devam etmekte, cinsel paylaşım da hareke-
tin yaşam biçiminin önemli bir bileşeni ve komün bağlantısının 
önemli bir boyutu olmayı sürdürmektedir.82 

Flörtle balık avlama stratejisi, durdurulmuş olmasına karşın 
grup üyeleri tarafından hiçbir zaman inkar edilmemiştir. Nitekim 
bir zamanlar Tanrı’nın Çocukları hareketi içerisinde yer almış çoğu 
kadın üyenin hareket içerisindeki cinsel uygulamaları açık yürekli-
likle itiraf ettikleri görülmektedir. Bu noktada yıllarını grupta har-
cayan ve daha sonra çeşitli gerekçelerle bir şekilde gruptan ayrılan 
bazı üyelerin harekete katılma ve ayrılma nedenleri ile harekette 
şahit oldukları temel uygulamaları naklettikleri çeşitli pasajlara yer 
vermenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. 

Yaklaşık 15 yılını harekette geçiren Miriam Williams, zikredilen 
hususlarda şu açıklamaları yapmaktadır: 

																																																													
79  Beach Combing, “Flirty Fishing: Evangelical Prostitution”, 

http://www.strangehistory.net/2014/04/19/flirty-fishing/ (05.12.2018). 
80  Bkz. “The 7 F’s of FFing”, https://www.xfamily.org/index.php/True_Komix_-

_The_7_F's_of_FFing! (02.11.2018) 
81  Chryssides & Wilkins, A Reader in New Religious Movements, 30. 
82  Chancellor, “A Family for the Twenty-first Century”, 32. 
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Büyük bir çoğunluğumuz yirmi yaşın altındaydı, Hepi-
miz son derece idealisttik – bir anlamda, son derece saf-
tık – ayrıca birçoğumuz çocukluğunda cinsel, duygusal 
ya da fiziksel olarak tacize uğramıştı. Daha çocukken 
mağdur edilmiştik ve yetişkinliğimizde de, bilinçsizce 
mağduriyetimizi devam ettirmeyi seçmiştik. 
Bununla beraber, erkekleri kullandığımı, oğlumun duy-
gusal ve fiziksel olarak suiistimal edilmesine izin verdi-
ğimi ve çok küçük yaşlarda cinsel konulara maruz kal-
masına yol açtığımı kabul ediyorum. 
Mo mektuplarında yazılanlara karşı tavır almayarak, 
gruptaki sapkınlıkların devam etmesine izin verme so-
rumluluğunu üstleniyorum. Ancak, sapkınlıkların kendi 
evimde uygulanması üzerine, bunların kendi kızıma da 
yapılabileceğini gördüğümde, sorumluluğun ne anlama 
geldiğini nihayet anladım. Kendi evimde çocuklara cin-
sel taciz yapılmasının sorumluluğunu taşımak istemi-
yordum ve bu yüzden de ayrıldım. Bu olay benim için 
bir dönüm noktası oldu. Taciz kurbanları, sık sık okudu-
ğumuz gibi, kendileri de birer tacizci olarak döngüyü 
sürdürürler. Hareketlerinin sorumluluğunu üstlenirlerse, 
ancak o zaman döngü bozulabilir… 
… Kapalı bir toplumda yaşadığımız ve yaptığımız her 
şeyin sevgi adına olduğuna, hırs ya da geçici bir heves 
olmadığına inandığımız için, bilinçsizce birbirimizin 
duygularını desteklemiştik; beyinlerimizin yıkanmasın-
dan bile kötü bir şeydi bu – benliksiz, savunmasız ve 
aciz yaratıklar olup çıktık. Yalnızca soyut sevgiye değer 
verir olduk, kendimize olan saygımız pek az olduğun-
dan, diğer insanlara karşı da fazla saygılı değildik. Neyse 
ki çocuklarımın hayatı benim için önemli olduğu için 
kendimi bu ideolojik sersemlikten sıyırabildim.83 
 

Flörtle balık avlama sürecine katıldığı yıllar boyunca, Tanrı’nın 
sevgi mesajını vermekten başka bir şey düşünmediğini belirten Wil-
liams, bundan dolayı zevk almaya da çalışmadığını ileri sürmekte-
dir.84 Flörtle avlanan kadın üyelerin çoğunun ya erkek arkadaşı 
bulunmaktaydı ya da evliydi ve çocukları vardı. Dolayısıyla kadın-
lar, yaptıkları işi genellikle zor, tehlikeli ve yorucu bulduklarını 
ifade etmişlerdir. Willims bu noktada şu ifadelere yer vermektedir: 

																																																													
83  Williams, Kutsal Fahişeler, 317. 
84  Williams, Kutsal Fahişeler, 13. 
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İsa’nın kurtuluş mesajına inanıyordum ve bu erkekler, 
kalplerini İsa’ya açmasalar bile, en azından mesajı duy-
muş oluyorlardı. Bir gün hatırlayacaklardı. Bununla be-
raber, liderlerin cinselliği güçlü dostlar edinmek ve bağ-
lantılar kurmak için kullandıklarını yavaş yavaş fark et-
meye başlamıştım. Kocam da, “balık avı”nın insanları 
Tanrı’nın ailesinin içine çekmek için kullanılacak en son 
çare olduğunu düşünüyordu. Avlanmanın amacı giderek 
anlamını yitiriyordu.85 
 

Williams, başlangıçta flörtle balık avlama uygulamasında para 
alınmadığını, bir gün taksi parası çıkışmadığı için balığının kendisi-
ne verdiği parayı almak durumunda kaldığında yaşadığı pişmanlığı 
ve sonrasında olanları şu şekilde nakletmektedir: 

… “Taksi parası olarak cebime biraz para tıkıştırdı. Dışa-
rı çıkıncaya kadar ne kadar olduğunu bilmiyordum. Din-
le, Tim, parayı geri vermek istiyorum. Kendimi kirlenmiş 
hissediyorum. Sanırım, bu işi para için yaptığımı düşü-
nüyor. Oysa ben, bunun Tanrı’nın Sevgisi için olduğunu 
anlatmış ve anladığını sanmıştım. Timothy, kızgınım. 
Bize yiyecek içecek bir şeyler ısmarlamaları ya da ufak 
tefek hediyeler vermeleri gibi bir şey değil bu. Bu düpe-
düz nakit para – biliyorsun, kirli para.”  
Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Olup bitenler 
gözüme çok çirkin görünüyordu. Timothy’nin beni bu 
durumdan kurtarmasını istiyordum. 
“Hayır, Yeshanah, geri verme. O paraya ihtiyacımız var 
ve sanırım, Tanrı onun kalbine dokunarak bu parayı sa-
na vermesini sağladı. Öyle olmalı. Salim henüz tanımı-
yor; ama, Tanrı ona bu aralar maddi yardıma ihtiyacı-
mız olduğunu göstermiş olmalı.” 
“Emin misin, Timothy? Bu konuda kendimi çok kötü 
hissediyorum.” 
“Dinle, merkezden birkaç yeni mektup geldi. Para alma-
nın bir sorun olmadığını söylüyorlar. Henüz mektupları 
okumadın, ama Tanrı’nın Sevgisi’ni sunmanın karşılığı 
olarak para almaktan söz ediyorlar. Bu konuda hiç tasa-
lanma, doğrusunu yapıyorsun.” 
“Bilmiyorum”, diye yanıtladım. “Bir şeyleri yanlış yo-
rumlamadığına emin misin?” 

																																																													
85  Williams, Kutsal Fahişeler, 129. 
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“Hayır gerçekten! Mektupları okuyuncaya dek bekle. 
Oldukça önemliler! Sakın endişelenme. Bir içki iç ve 
taksiye atlayıp eve dön.” 
“Ama Timothy, kendimi bir fahişe gibi hissediyorum” di-
ye öfkeli bir şekilde karşı çıktım.  
“Evet, öylesin” dedi üzerine basarak, “İsa için fahişelik 
yapıyorsun! Ve Tanrı da çöpçatanımız!”86 
 

Williams’ın grup üyelerinin psikolojisine dair söyledikleri de ol-
dukça çarpıcıdır: 

İdealler, olanaklar, sevgi ya da diğer psikolojik/duygusal 
uyuşturucular yüzünden geçici olarak özürlü hale gelmiş 
bir avuç serbest düşünen insandık. Kampta yaşayanların 
neredeyse tümü, sonunda gruptan ayrıldı ve içlerinden 
biri, ayrıldıktan sonra intihar etti. Ancak Aile’de bulun-
duğum süre içinde kimsenin kendini öldürmeye çalıştı-
ğını duymadım. Dağ başında geçirdiğimiz o günlerde, 
hepimizin kafası kesinlikle bir şeylerle doluydu. O sıra-
lar, ne yaptığımızı tam anlamıyla düşünemeyecek kadar 
meşguldük ve ancak ayrıldıktan sonra, kendi başımıza 
kalıp da düşünecek zaman bulabilirsek, hayatımızı boşa 
harcadığımızı anlayabiliyorduk...87 
 

Williams hareketten ayrıldıktan sonra Kutsal Fahişeler adlı kita-
bını kaleme alırken, hala bir şekilde görüştüğü, hareketten ayrılan 
bazı üyelerden de görüşlerini paylaşmalarını istemiş ve bunlara 
kitabında yer vermiştir. Williams’ın ilk kocası Cal/Jerry bu isimler-
den biridir. Cal, grupla ilgili görüşlerini, katılma ve ayrılma neden-
lerini şu şekilde anlatmaktadır: 

Bence amaçlarım ve isteklerim yanlış değildi. İçten yak-
laşımları olan, hayallerinin güzelliğine ve parlaklığına 
sarılan, hakikatin kötü bir şeye dönüşmesini engelleyebi-
leceklerini uman başka kişilerin de olduğuna inanıyo-
rum. Çok düşündüm, çok sorguladım ve olaylara kuş-
kuyla yaklaştım; ancak, bu tür düşüncelerden uzak 
durmaya koşullandırılmıştık. Bu yüzden de davranışımız 
daha radikal ve tabii ki daha fanatik bir hal alıyordu. 
Belki de “dünyaya geri dönmek”ten açıkça korkuyorduk. 
Hangi nedenle kalıp itaat ettiğimiz her zaman biraz gi-
zemli kalacak… 

																																																													
86  Williams, Kutsal Fahişeler, 15. 
87  Williams, Kutsal Fahişeler, 226. 
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Flörtle avlanma dönemi başladığında oldukça endişeliy-
dim. Eşlerimizi sevgi yatağının çarmıhına kurban etme-
ye hazırlanmıştık. Aylar geçtikçe mektuplar daha kesin 
bir anlam taşımaya başladı. İlk kez söyleyecek sözüm 
yoktu. Çok büyük acı verdi. Beraberimizde bir şeyleri yi-
tirdiğimizi hissettim. Bu mektupların nereye doğru yön-
lendiğini gayet iyi anlamam ve bunun yarattığı endişe 
dolayısıyla, ilişkimiz o sıralar pek iyi değildi. En sevdi-
ğim insanı kaybetme korkusuyla, aylar geçtikçe daha da 
tuhaf davranmaya başlıyordum. Yine de bu duruma alış-
tım ve bunun mutlak fedakarlık olduğuna kendimi 
inandırdım. Zaman içinde daha dalavereci olduk, amaç-
lar ve istekler de saygınlığından çok şeyler yitirdi. Gru-
bun içinde babasız bir nesil yetişti, kötü muamele – kötü 
kader – kötü baskı. 
Tanrı adına çöpçatanlık yaparken neler hissettim? En 
başlarda, sevginin gücüne ve güzel bir kadının ruhları 
kazanabileceğine içtenlikle inanmıştım. Hafif bir kıskaç-
lık ve acı her zaman vardı. Karımın sevgisinin meyvele-
rini ilk kez keşfeden bir yabancı olduğumu farz ederek, 
her seferinde başka biriymişim gibi davrandım. Bütün 
bunlar, onu daha çekici, daha arzulanır bir hale getirdi 
ve eve dönmesini bekleyemez oldum… Sorunun ben ol-
duğumu düşündüğüm için, kalbim ve beynim acı için-
deydi. “Senin yabancılarla yatmana izin verdiğim halde 
beni red mi ediyorsun?” Bu bir sorundu ve bizi birbiri-
mizden ayıran bir iletişim kopukluğu yaratmıştı.  
Aldatılmış masum insanlar olduğumuza inanıyorum. 
Geçmişten kaynaklanan bir suçluluk duygusu taşımadı-
ğını umuyorum. Bütün bu olayları yaşamış ve ayakta 
kalmış bizler, eminim ki bütün bu deneyimler için biçil-
miş kaftandık. 
Neticede ayrılmamı sağlayan neydi? Zavallı Sharon’un 
başına gelenleri gördükten sonra karar verdim. Doldur-
duğu video kasetini duyduğum zaman içimde bir şeyler 
parçalandı. Yıllardır ayrılmayı düşünüyordum zaten; an-
cak, Sharon’un başına gelenleri öğrendikten sonra iyice 
koptum.88 
 

Cal’ın Williams’dan sonraki ikinci eşi Mara da tarikatın bir üye-
siydi. Mara, tarikata niçin katıldığını ve flörtle avlanma sürecinde 
neden ayrılmadığını şu sözlerle paylaşmaktadır: 

																																																													
88  Williams, Kutsal Fahişeler, 306-307. 
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Derin bir tinsellik arayışı sırasında gruba katıldım; şu 
anda bunun kendim ve gerçek değerlerime yönelik bir 
arayış olduğunu biliyorum… 
Avlanmadan tiksindiğim halde bunu niçin kabul ettim? 
Çünkü bir mücadele içeriyordu, devrimci bir olaydı ve 
bu, içimde her zaman bir şeyleri kıpırdatıyordu. Ahlak 
anlayışlarının ötesine geçmek, Hıristiyanlığın içerdiği 
cinsel tabuları aşmak oldukça cazip görünüyordu. Bu zi-
hinsel bir yaklaşımdı, vücudum ise buna tam olarak 
uyum sağlayamadı. Cinsel açıdan özgür değildim ve bu 
da, İsa’ya insan kazandırmayı güçleştiriyordu. Tabii ki 
işin içine paranın girmesi değerini daha da azaltıyordu. 
Şimdi dönüp baktığımda, ne kadar toy ve güvensiz ol-
duğumu, bunları kültür ve bilgelik gösterisiyle örtbas et-
tiğimi görebiliyorum. Çok kibirliydim ve diğerlerinden 
daha akıllı olduğumu düşünüyordum, ama aynı zaman-
da çok da yetersizdim. 
Beni gruba çeken, inançlardan çok insanların sıcaklığıy-
dı. Bu yüzden ayrıldığım zaman duygusal bağları kopa-
rıp eski ilgi alanlarım olan Hinduizm’e ve Budizm’e geri 
dönmek zor olmadı. Artık kendimi o günlere oranla çok 
değişik hissediyorum, sanki başka birisi hakkında yazı-
yormuşum gibi geliyor. Bugün bulduğum huzur ve den-
genin, o dönemin ardından sorduğum soruların ve derin 
arayışın sonucu olduğunu söyleyebilirim.89 
 

Yukarıdaki ifadeler ve benzeri açıklamalar dikkate alındığında 
bu tür tarikatlara katılanları aptallıkla itham edenler/edecekler 
bulunmakla birlikte, bazı yeni dini hareketler üzerinde yapılan alan 
araştırmaları farklı bir sonuca işaret etmektedir. Brahma Kumaris, 
İlahi Işık Misyonu, Hare Krişna, Rajneesh, Sahaja Yoga, Sayentoloji, 
Transendantal Meditasyon ve Moonculuk gibi hareketlerin Batı’da 
yayılma gösterirken daha ziyade eğitim ve sosyal seviyeleri yüksek 
insanlar tarafından kabul gördükleri anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri 
örneklerden hareketle YDH üyelerinin genel olarak halktan daha iyi 
eğitim almış kimseler oldukları dile getirilmektedir.90 Williams bu 
yargıyı Tanrı’nın Çocukları hareketi için geçerli kılabilecek isimler-
den biridir. Nitekim o, üniversiteyi 4.0’lık bir dereceyle bitirdiğini 

																																																													
89  Williams, Kutsal Fahişeler, 307-308. 
90  Süleyman Turan,” Yeni Dini Hareketlerin Yaşayan Dünya Dinleri ve Mensuplarıyla 

İlişkileri”, Dinler Arası İlişkiler, ed. Ali İsra Güngör, (Ankara: Grafiker Yayınları, 
2017), 407. 
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ve bu durumun aptal olmadığını hem kendisine hem de diğer insan-
lara kanıtlamasını sağladığını ifade etmektedir.91 

Tıpkı Tom Cruise’un Sayentoloji tarikatının bir üyesi oluşu gibi, 
bir zamanlar Tanrı’nın Çocukları hareketi içerisinde yer almış ünlü 
isimler de söz konusudur. Örneğin Çığlık, Conan ve Jawbreaker gibi 
filmlerde rol almış Amerikalı sinema oyuncusu, model ve yazar 
Rose McGowan çocukluğunu harekette geçirip daha sonra ailesiyle 
birlikte hareketten ayrılmıştır. McGowan, People adlı dergi için Bla-
ine Zuckerman’a 2011’de verdiği röportajda çok küçük bir çocukken 
harekette cinsel istismarlara şahit olduğunu, kadınların temelde 
erkeklere hizmet ettiklerini ve birden fazla kadınla birlikte olmaya 
izin verildiği gibi bilinen hususları tüm açıklığıyla dile getirmiştir.92 
Ünlü olması dolayısıyla medyanın merakını fazlaca cezbeden 
McGowan, The Roseanne Show93 gibi bazı TV programlarında hare-
kette geçirdiği zamanlar hakkında bilgiler vermiş ve son olarak 
Ocak 2018’de, yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattığı Cesur (Bra-
ve)94 adlı bir kitap kaleme almıştır. 

Mensuplarının, Tanrı’nın Çocukları hareketi ve uygulamalarına 
yönelik tavır ve söylemlerinin her zaman eleştirel değil, bazen de 
savunmacı olabildiğini hatırlatmak gerekir. Örneğin, hareketin bir 
kadın üyesi tarafından dünyaya getirilen ilk 10 çocuktan biri olan 
Sarah Lieberman, 14 Şubat 2001 tarihinde henüz 25 yaşında iken 
ABD’deki San Francisco Chronicle adlı gazeteye verdiği röportajda 
Tanrı’nın Çocukları hareketinin yanlış anlaşıldığını ve iftiraya ma-
ruz kaldığını ileri sürmüş ve bu doğrultuda şu ifadeleri kullanmıştır: 

İnsanlar bunun bütünüyle cinsellikle ilgili olduğunu dü-
şünmektedir. Halbuki o, cinsel ilişkilerden daha büyük 
bir şeydir. İnsanlarla nasıl bir ilişki içinde olunduğu ve 
onlar hakkında ne düşünüldüğü ile bağlantılıdır. Tanrı’yı 
bütün ruhunla sevmeyle ilgilidir.95 

																																																													
91  Williams, Kutsal Fahişeler, 284. 
 YDH’lerin taraftar kazanmada uygulamaya koyduğu psikolojik süreçlere ilişkin bkz. 

Emine Battal, Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler, (İstanbul: Okur Akademi, 
2018), 204-207. 

92  Blaine Zuckerman, “Rose McGowan: I Escaped a Cult”, People, 5 Eylül 2011. 
https://people.com/archive/rose-mcgowan-i-escaped-a-cult-vol-76-no-9/ 
(13.12.2018). 

93  https://www.youtube.com/watch?v=d94tM9E_RUI (13.12.2018). 
94  Rose McGowan, Brave, HarperOne, 2018. 
95  Don Lattin, “Escaping a Free Love Legacy / Children of God Sect Hopes It Can Over-

come Sexy Image”, San Francisco Chronicle, 14 Şubat 2001. 
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Son olarak, hareket içerisinde doğmuş ya da yer almış eski bazı 
çocuk üyelerin, hareketin komünlerinde yaşadıkları cinsel tecrübe-
ler yüzünden sonraki süreçte ailelerine ya da kendilerine şiddet 
uyguladıklarına dair vakalara atıfta bulunmak istiyoruz. En çarpıcı 
örnek olarak Berg’in evlatlığı Richard Peter “Davidito” Rodriguez’e 
işaret edilebilir. Berg’in ikinci eşi Maria’nın Kanarya Adala-
rı’ndayken bir flörtle avlanmasının sonucunda 25 Ocak 1975 tari-
hinde doğmuştur. Biyolojik babası Carlos BelAir’dir. Flörtle balık 
avlama stratejisiyle dünyaya gelen ilk çocuktur. “Davidito” vaftiz 
adıyla tanınan Rodriguez, Berg tarafından yaklaşan kıyametin pey-
gamberi ve Lattin’in tabiriyle “teolojik fantezilerindeki kahraman-
lardan biri”96 olarak yetiştirilmiştir. Çocukken hareketin üst yöneti-
mindeki isimlerin cinsel istismarlarına maruz kalan Rodriguez, 
2005 yılında henüz 30 yaşındayken önce çocukken bakıcılığını ya-
pan isimlerden biri olan Angela Smith’i bıçaklayarak öldürmüş, 
ardından da bunu intikam ve adalet için yaptığını itiraf eden bir 
video kaydı çekerek intihar etmiştir.97 

Sonuç 

XX. yüzyılın ikinci yarısı, modernizm, sekülerleşme, subjekti-
vizm, bireycilik, hazcılık gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle çok sayıda 
yeni dini hareketin ortaya çıktığı bir dönemi ifade etmektedir. Ka-
rizmatik bir lider ve belirli bir ideoloji etrafında örgütlenen bu ha-
reketler, sahip oldukları sıra dışı inanç ve ritüeller, üye kazanmada 
kullandıkları yöntemler ve ayrıca kadınlar ve erkeklere biçtikleri 
rollerle yeni bir hayat tarzı oluşturmayı hedeflemiş ve bu doğrultu-
da faaliyet göstermek suretiyle geleneksel dini anlayış ve kurumlara 
meydan okuyarak onların yerini almaya çalışmıştır. David Berg’in 
liderliğinde kurulan Tanrı’nın Çocukları da söz konusu hareketler-
den biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika’daki hippi gençler 
arasında ortaya çıkıp yayılan hareket, temel doktrinlerini de büyük 
oranda onların ihtiyaçlarını dikkate alarak yorumlamış ve oluştur-
muştur. Bu doğrultuda çeşitli uygulamalara imza atılmış olsa da 
Tanrı’nın Çocukları denilince konuyla az çok yakından ilgilenenle-
rin aklına ilk gelen uygulama “flörtle balık avlama” olmuştur.  

																																																													
96  Don Lattin, Jesus Freaks: A True Story of Murder and Madness on the Evangelical Edge, 

(New York: Harper Collins, 2008), XIX-XX. 
97  Bkz. Elisabeth Arweck, Researching New Religious Movements, (London & New York: 

Routledge, 2006), 1; Arthur Goldwag, Cults, Conspracies, & Secret Societies, (New 
York: Vintage Books, 2009), 32-33. 
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Tanrı’nın Sevgisi’nin ihtiyacı olanlarla paylaşılması ve kayıp 
ruhların kazanılması algısı doğrultusunda ileri sürülen bu stratejide 
harekete yeni üyeler, özellikle de erkekleri çekebilmek için başlan-
gıçta cazibe, ilerleyen süreçte ise her türlü cinsel ilişkiye başvurul-
ması meşru kabul edilmiştir. Bir anlamda güzel ve cazibeli kadınlar 
zihinlerini ve bedenlerini Tanrı adına kullanmışlardır. İlk yıllarda 
kadınların harekete erkek üye kazandırmak için kullandıkları cinsel-
lik, daha sonraları harekete bağış toplama vasıtasına dönüşmüş, 
daha da ileri götürülerek kadınların zengin ve seçkin kişilerle uzun 
süreli ilişkiler kurdukları eskort hizmeti sunmaya varan bir boyut 
kazanmıştır. Dolayısıyla bir bakıma flörtle avlanma ve fahişelik, 
büyük oranda harekete finansal ve politik destek sağlamanın bir 
yolu olarak kullanılmıştır. Flörtle balık avlamanın tarihsel açıdan 5 
safhasından söz edilebilir: 1) Berg - 1974 yılında Tenerife’de başla-
tarak – balıkçı olarak nitelenen başta kadınlar olmak üzere grubun 
üyelerini muhataplarını Tanrı’nın sevgisiyle ayartmaya gönderir. 2) 
Kadınlar kadar başarılı ya da popüler olamadıkları için erkekler 
flörtle balık avlama uygulamasının kapsamından çıkarılır. 3) Kadın-
lar, saflarına çekmek için grubun dışındaki erkeklerle cinsel ilişkiye 
girmenin ötesine geçerek özel müşterilerinden para almaya da baş-
larlar. 4) Kadınlar, eskort acentelerine katılma noktasında teşvik 
edilir ve müşterilerden gelecek her türlü armağan komün evlerine 
yardım kapsamında meşrulaştırılır. 5) Son safhada görünüşte AIDS 
salgını dolayısıyla flörtle balık avlama yasaklanır. 

Berg, kadın üyelerin bedenlerini hem fiziksel görünüş açısından 
nasıl sunmaları gerektiği hem de özelde cinsel ilişkiler açısından 
nasıl kullanacakları konusunda temel belirleyici konumda olmuştur. 
Bütün bunlar üyelere gönderilen resimli ve karikatürlü “Mo Mek-
tupları” olarak bilinen yazılarla yapılmıştır. Berg, kendini ahir za-
man peygamberi olarak tanımladığından, sözleri de müritleri tara-
fından Tanrı’nın sözleri olarak kabul edilmiş ve direktifleri doğru-
dan pratiğe aktarılmıştır. Dolayısıyla söz konusu mektuplarda Kitabı 
Mukaddes’ten alıntılar yapılmakla birlikte Berg’in asıl amacının 
kendi doktrinini ve mektuplarını yaymak olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu doğrultuda Tanrı’nın Çocukları hareketini, birçok araştırmacının 
dikkat çektiği üzere, İsa’nın takipçileri olan bir gruptan ziyade 
Berg’in tanıkları olarak nitelemek daha doğru olacaktır.  

Temel hedef kitleyi oluşturan erkeklerin önemli bir bölümünün 
mesajdan ziyade mesajı ileten kadınlara ilgi duymalarından dolayı 
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etkin bir evanjelik yöntem olup olmadığı noktasında eleştirilse de 
flörtle balık avlama, insan bedeninin amaç, güç ve kontrolün mer-
kezinde nasıl yer alabildiğini göstermesi açısından çarpıcı bir örnek 
teşkil etmektedir.  

İnsan onurunun nasıl ayaklar altına alındığı, kadınların flörtle 
balık avlama ve cinsellikle ilgili diğer uygulamaları nasıl benimse-
dikleri ve bu kabullenme sürecinin arka planında kandırılma, beyin 
yıkama, zorlama gibi olumsuz durumlar mı yer almaktadır yoksa 
bir gönüllülük mü söz konusudur şeklindeki haklı sorulara birkaç 
açıdan cevap verilebilir. Öncelikle Tanrı’nın Çocukları ve diğer bazı 
YDH’lerin katılımcıları üzerinde yapılan araştırmalar, üyelerinin bir 
bölümünün, bazı gruplarda ise çoğunluğun en az bir üniversite 
mezunu olduğunu gösterdiğinden, bu tür hareketlere katılan insan-
ların hepsi için olmasa da bir kısmının kandırıldığını düşünmek 
makul görünmemektedir. Nitekim çalışmamızda kendisine zaman 
zaman atıfta bulunduğumuz Williams’ın açıklamaları bu sonucu 
desteklemektedir. Öte yandan yıllarını Tanrı’nın Çocukları hareketi 
içerisinde geçirip sonra bir şekilde hareketten ayrılan üyelerin yap-
tıkları açıklamalara bakıldığında, tespit edebildiğimiz kadarıyla, bir 
zorlama ve baskı durumu da ön plana çıkmamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında kadınların, flörtle balık avlama eylemine katılım için 
baskıya maruz kalmadıklarını, aksine yeni rollerine kendi istekleriy-
le katıldıkları söylenebilir. 

Flörtle balık avlama stratejisinde kadınlar, yeni rollerini, ken-
dini Tanrı tarafından görevlendirilmiş ahir zaman peygamberi ola-
rak algılayan Berg ve gruba olan duygusal bağlılıkları kapsamında 
kabullenebilmişlerdir. Berg, düşünce ve isteklerini açık bir şekilde 
ortaya koymuş, onun isteklerine olumlu karşılık veren kadınların 
her biri de kendi yaşamları, amaçları ve kurtuluşa ulaşma arzuları 
doğrultusunda kendilerinden istenenleri tatbik etmişlerdir. Diğer 
bir ifadeyle kadınlar Berg, Tanrı ve kurtuluşları için çalıştıklarına 
inanmış ya da inandırılmış; kıyamet öncesi son günlerde Tanrı’nın 
emrini yerine getirdiklerine inanarak, daha fazla erkeği gruba çek-
mek için bedenlerini feda etmiş ve kurban olarak sunmuşlardır. 
Erkekleri flörtle avlamak suretiyle onlara Tanrı’nın sevgisini verdik-
lerine ve kurtuluşlarına katkı sağladıklarına inanmışlardır. Üyelerin 
yaptıkları açıklamalar dikkate alındığında, harekete katılma aşama-
sında kadınların çoğunun manevi arayış içinde oldukları ve kendile-
rini Tanrı’ya adamanın yeni yollarını aradıkları da unutulmamalı-
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dır. Bu karşılıklı ilişki süreci, insanların daha önce asla sıcak bak-
mayacakları davranışları niçin ve nasıl benimseyebildikleri ve daha-
sı bizzat uygulayabildiklerinin anlaşılması noktasında hayati önem 
arz etmektedir. Elbette bu noktada YDH’lerin üyelerine sınırsız sev-
gi, ilgi ve güleryüz göstererek onları kendilerine koşulsuz bir şekil-
de bağlamaya çalışması, sunulan yoğun ilgi ve alaka dolayısıyla 
kendisini özel hissetmeye başlayan bireylerin bu hissi kaybetmemek 
uğruna hareketin sadık bir üyesi haline gelebildikleri gibi başka 
dinamiklerin etkisi de dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 
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