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Kamla Bhasin

Kamla Bhasin, sosyalbilimlerde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1965-
67 yıllarında Rajasthan Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans eğitimi 
aldı.1967-69 yıllarında Almanya’daki Muenster Üniversitesi’nde, gelişmenin 
sosyolojisi üzerine eğitim gördü ve bir araştırma enstitüsünde araştırma asistanı 
olarak çalıştı.

1972 yılında Rajasthan’da gönüllülerin kurduğu bir örgüte katıldıktan sonra 
kalkınma, eğitim, toplumsal cinsiyet vb. konular üzerinde çalıştı.  1976  ve 
2001  yılları arasında BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Açlıktan Kurtuluş 
Kampanyası/Kalkınma İçin Eylem’de yaratıcı çözümler üreten sivil toplum örgütü 
girişimlerinin desteklenmesine, eğitim ve çalışma atölyeleri düzenlenmesine, 
Güneydoğu ve Güney Asya’daki sivil toplum örgütleri (STK), kadın örgütleri ve 
diğer halk örgütleri arasında bilgi ve işbirliği ağı oluşturulmasına çalıştı. Halen 
Güney Asya Toplumsal Cinsiyet Aktivistleri ve Eğitimcileri Çalışma Ağı’nın 
(SANGAT) koordinatörlüğünü yapıyor ve Jagori (Kadınların Bilgi Danışma ve 
Eğitim Merkezi)’nin, WIPSA’nın (Güney Asya’da Barış İçin Kadınlar Girişimi) ve 
SAHR’ın (Güney Asyalılar İnsan Hakları Örgütü) aktif bir üyesi.

Kamla, politik kimlik, askerileşme, çatışmaların çözümü, barış vb.…konularla 
derinden ilgilidir. İlgi alanındaki farklı konular arasındaki bağlantıları görmeye 
ve farklı hareketler arasındaki ortak çalışma ve işbirliklerini güçlendirmeye çaba 
göstermektedir.

Kamla Bhasin yerel, ulusal ve Güney Asya düzeyinde toplumsal cinsiyet ve 
sürdürülebilir kalkınma konularında kadınlar ve erkekler için kapasite artırıcı, 
katılımcı ve deneysel atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemektedir. Kendi 
eğitim ve atölye çalışması deneyimlerini ayrıntılı raporlar haline getirmiş ve bu 
deneyimlerini yaygın bir biçimde paylaşmıştır.

Çok sayıda kadın grubuyla gönüllü örgütün ve bazı bölgesel ve uluslararası 
bilgi ve işbirliği ağlarının kurucusu ve üyesi olan Kamla Bhasin’in, katılımcı ve 
sürdürülebilir kalkınma, katılımcı eğitim, medya ve iletişim, toplumsal cinsiyet, 
kadınların güçlendirilmesi vb. konularda kapsamlı yazıları bulunmaktadır.
Kitaplarının çoğunun hedef kitlesi aktivistler ve kalkınma konusunda çalışanlardır. 
Kamla, aynı zamanda kadın hareketi için şarkılar, sloganlar ve çocuklar için şarkı 
kitapları yazmaktadır. İyi bir şarkıcı olmamasına rağmen fırsat bulduğunda 
yüksek sesle ve tutkuyla şarkı söylemekte ısrarlıdır.

Çeşitli hareketler için çok sayıda afiş ve bez pankart da yaratmıştır. Nisan 1946 
doğumlu olan Kamla iki çocuğu ve kocası ile birlikte Hindistan’da Yeni Delhi’de 
yaşamaktadır.
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gelmezden önce her düzeyde denenmekte ve sınanmaktadır. Bize göre 
doğası gereği yavaş yavaş gelişen ve kimi zaman duraksayan bu süreç, 
önemli bir öğrenme ve keşfetme sürecidir. Feminist kadınlar arasında 
bile farklılıklar olmasının nedeni de budur; zira öğrenme süreci 
hepimiz için devam etmekte ve herkes sürecin farklı bir aşamasında 
bulunmaktadır.

Gerçek hayatla ilintili olduğu için, feminizmin somut şekli her 
toplum için farklı olabilir. Bu değişken (ancak sürekli büyüyen ve gelişen) 
durum, feminizm karşıtlarına göre olumsuz bir özellik olabilir; oysa 
bize göre olumlu birşeydir. Zira ideolojimiz, denenerek ve yaşanarak 
olgunlaşmış olacaktır.

Feminizm heyecan vericidir; çünkü daima devam eden, sürekli bir 
yolculuktur. Bireyler kadar, toplumsal yapının da değişimini öngören 
bir hareket olarak feminizm, hepimiz için ömür boyu sürecek bir 
yolculuktur.

Sizleri, her birimiz için daha iyi bir dünya yaratmak amacıyla, 
feminist ideolojinin oluşturulması sürecine katılmaya çağırıyoruz.

FEMİNİZMDEN KORKMAYIN,
SAFLARA SİZDE KATILIN

Not: Sayfa 5 ila 10 arasında yeralan bölümlerin çoğu, Kolombo’da, Feminist 
Çalışma Gurubu’nun “Feminizm Amaca Uygundur” adlı broşüründen 
alınmıştır. 
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kendilerini ifade edebilmek, özgüven ve önderlik becerilerini 
geliştirmek, kendilerine eleştirel gözle bakabilmek, değişim için strateji 
ve programlar hazırlamalarına olanak sağlamak açısından gereklidir. 
Bu örgütlerin, sırf kadınlardan oluşması, ayrımcılık 
yapıldığı anlamına gelmez. Çoğu feminist örgüt, 
görüşlerini paylaşan erkeklerin desteğine değer 
verir. Bizler, işçi sınıfı ve köylülerin mücadelelerini, 
vatandaşlık ve insan hakları, azınlık hakları, çevre 
vb. için savaşan örgütleri destekleriz. Feminist 
gruplar, demokratikleşme, laiklik ve çevrebilim gibi 
ortak konular çevresinde diğer hareket ve örgütlerle 
geniş ittifaklar kurar.

Son olarak, feminizmin sadece bizim toplumumuz için değil; kendini 
ifade etme, sorgulama ve hayatını yeniden biçimlendirme sürecine 
katılan herkes için çok heyecan verici olduğunu söylemek istiyoruz.

Feminizmin, insanlığın yarısını görmezden gelen yada faal hayata 
katılması  için çaba  göstermeyen  öteki  “izmler”in aksine, bizi 
yönlendirmekte başarılı olacağına inanıyoruz. Öteki “izmler”, sadece 
toplumsal, maddi ya da “nesnel” gerçeklere odaklandığı için, kişisel yada 
öznel olanı görmezlikten gelmiştir. Kadınlar, bu feminist keşif tünelinin 
sonunda, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel tüm alanlarda geliştirmeye 
çalıştıkları adil ve insancıl bir toplumsal düzenin ışığını görüyor.

Feminizm, en mahrem ilişkilerimizi, en kişisel inançlarımızı, zihin 
ve kalplerimizin derinliklerini yeniden keşfetmeye, tanımlamaya ve 
değiştirmeye kışkırttığı için heyecan vericidir. Bir düşünce akımı, bir 
“izm”, ilk kez toplumun her katında, kişisel ve içsel olanlar da dahil, 
köklü değişiklikler vaat ediyor.

Feminizm bir öğrenme ve keşfetme sürecidir

Feminizm, bizler için başkaları tarafından, başka yerlerde 
tanımlanmadığı için heyecan vericidir. Sürekli olarak gelişmekte olup 
her birimiz ihtiyacımıza göre onu yeniden biçimlendirebiliriz. Hepimiz 
feminizmin, kendimiz için ne anlama geldiğini keşfetme sürecine 
katılabiliriz ve katılmalıyız.

Oluşum sürecindeki bu ideolojinin şimdiki akışkanlığı kötü bir 
şey değil; zira ilk kez, bir yaşam ve davranış biçimi bir kuram haline 

TÜRKÇE BASKI İÇİN ÖNSÖZ

“Ben bir duvar değilim ki duvar böler, ayırır;

Ben o duvardaki bir gediğim.”

Benim için duvarlar dışlamanın ve ayırmanın sembolleridir. Duvarlar “diğer” ini 

tanımayı, diyalogu ve birlikte güç yaratmayı zorlaştırır.

Günümüz dünyasında fazlasıyla duvar var: uluslar, topluluklar ve dinler arasındaki 

duvarlar; sınıflar, kastlar ve ırklar arasındaki duvarlar; toplumsal cinsiyetler ve cinsiyetler 

arasındaki duvarlar; toplumsal hareketler arasındaki duvarlar; teorisyenler ve aktivistler, 

teori ve eylem arasındaki duvarlar.

Elinizdeki kitapçıklar bu duvarların bazılarında, özellikle de disiplinler, eylem ve teori, 

teorisyenler ve aktivistler arasında bulunan duvarlardaki gedikler olarak tasarımlandı. 

Kitapçıklarda, bilimsel tezleri anlamak için zamanı ve olanağı olmayan aktivistler için 

kavramları ve konuları kolaylıkla anlaşılabilir hale getirmeğe gayret gösterdim.

Gerçekten de bu kitapçıkların pek çok ülkede kullanılması ve beğeni kazanması böylesi 

malzemelere olan ihtiyacın bir kanıtıdır. Feminist hareketin kızları için bu kitapçıklar, 

şimdi çeşitli ülkelerdeki örgütlerimiz arasında bir bağ, duvarları yıkan bir gedik haline 

geliyor. Örgütler ve aktivistler arasındaki bu uluslararası bağ, neo-liberalizmin ve dinsel 

tutuculuğun yeni elbiselerini giyen ataerkil güçlerle olduğu kadar devlet ve devlet dışı 

terörle mücadelede de yaşamsaldır.

Eylem ve teorinin elele yürümesi ve birbirini güçlendirmesinin ne kadar önemli 

olduğunu bilerek kitapçıklarımın şimdide Türkçe’ye çevrilip basılmasından dolayı  

sevinçliyim. Bir feminist aktivist ve yazarın sınırlar ötesindeki feministler tarafından 

kabul görmesinden daha büyük mutluluk ne olabilir?

KamlaBhasin

YeniDelhi-Haziran2003



SUNUŞ

2003 yılında üç önemli kitapla KADAV Yayınları’na heyecanla başlamıştık.  
Umudumuz, Ataerkil Sistem: Erkeklerin Dünyasında Yaşamak, Toplumsal Cin-
siyet: Bize Yüklenen Roller ve Feminizm Üzerine Bazı Sorular adlı kitaplardan 
oluşan setin, Türkiyeli okuyucular tarafından yararlanılan ve üzerine düşünülen 
kaynaklar olmasıydı.

Bu kitapları yayımlama olanağına, 2001 Haziranı’nda kendilerini tanıma ve 
üç günlük bir eğitim alma şansına sahip olduğumuz, toplumsal cinsiyet üzerine 
çalışan Hintli Abha Bhaia ve Kalyani Menon-Sen aracılığıyla kavuştuk. Kitabın 
yazarı Kamla Bhasin de Abha ve Kalyani gibi, Hindistan’ın en büyük kadın 
örgütü JAGORİ’de aktif yer alan biridir. Kısa biyografisinde de görüleceği gibi, 
uluslararası düzeyde de sayısız deneyim ve engin birikime sahiptir.

Hiç şüphesiz, bu kitapların yayımlandığı tarihten bu yana hem Türkiye’de-
ki hem de dünyanın başka yerlerindeki kadın hareketlerinde teorik ve politik 
açılardan önemli değişimler oldu. Örneğin Batı’da 1990’larda başlayan, ancak 
Türkiye’de henüz son yıllarda üzerine düşünülen, tartışılan ve yayınlar yapılan 
Queer teori cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik kavramlarına farklı bakış 
açıları getirdi ve cinsiyetin kendisini de sorguladı. Dolayısıyla hem feminizm-
den etkilendi, ama aynı zamanda feminist tartışmaları da etkiledi. Ancak yine 
de, bu “karmaşık” teorik tartışmalara rağmen, kadın hareketinin en temel konu-
larına, ağırlıkla soru cevap yöntemiyle, anlaşılır yalınlıkta yanıtlar getiren, ama 
güçlü bir teorik temele de dayanan bu kitapların kadın hareketine ve içerisinde-
ki tartışmalara temel düzeyde katkı sunacağına inanıyoruz.

Aynı zamanda bu kitapların, Bhasin’in Türkçe baskıya yazdığı önsözde be-
lirttiği gibi, “teorisyenlerle aktivistlerin, teori ve pratiği arasındaki duvarları” 
yıkma, eylem ve deneyleri kuramsal düzeye yükseltmeleri ihtiyacına da cevap 
vereceğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla,
Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Eylül 2014
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Tüm bunlara ek olarak bize göre feminizm, kadınların salt eril ya 
da ataerkil meşguliyetleri veya değerleri geçerli kabul etmesi, bunlara 
uyum sağlaması veya benimsemesi demek değildir. Feminizm (feminist 
bakış açısıyla),  her şeyi yeniden incelemeye ve gözden geçirmeye çalışır.

Başka bir deyişle feminizm, kadınların erkekler gibi olmasından 
yana değildir; asıl amacı gerek eril gerekse dişil davranış biçimlerinin 
iyi olanlarını keşfetmek ve alternatif bir kültür yaratmaktır.

Neden bağımsız kadın örgütü?

Madem erkeklerin de feminist hareketten yararlanacağını
söylüyorsunuz, o zaman kadınlar neden genellikle kadın
örgütleniyor?

Kadın hareketi başlangıçta, kadınlar arasında bazı ortak çıkarlar 
olduğu varsayımına dayanıyordu. Feminist hareket herkesin yararına 
olacak bir toplum önerirken mücadelenin belirli evrelerinde, kadınların 
kendi üzerlerindeki baskının niteliğini kavramaları ve mevcut durumu  
değiştirmek için kendi aralarında stratejiler geliştirmeleri gerekir.

Bu yöntem, baskı altındaki diğer sınıfların desteklenmesinde 
kullanılan yöntemlerden farklı değildir. Örneğin biz, sınıfsal/etnik 
ve ulusal hareketlerin özerkliğinin yanı sıra, köylü ve/veya işçi 
mücadelelerinin de özerkliğini savunuyoruz.

Kadınların mücadelesi daha karmaşık ve uzun erimli sorunlar 
içerdiği için, özerklik daha da büyük önem taşımaktadır. Sorunun 
nihai çözümü, bir grubun ötekine (bu durumda, kadınların erkeklere)
karşı zafer kazanmasını değil, toplumun  tüm yönleriyle yeniden gözden 
geçirilerek, yeniden yapılandırılmasını gerektirir.

Öteki sınıflar, amaçlarına ataerkil sistem içerisinde ulaşabilir; 
düşmanlarını yenerek  ya  da  onları  saf  dışı  bırakarak  muzaffer 
olabilir.Sınıf, kast, dinsel ve etnik farklılıkları öne çıkarmaksızın ortak 
mücadele yolları bulabilir. Fakat kadın hareketinde bunların hiçbiri söz 
konusu olamaz. Kadınlar, kendi içlerindeki sınıfsal farklılıklarla beraber, 
tüm öteki farklılıkları da çözmek, toplumun özünü değiştirmek, baş 
düşmanı kendi tarafına çekerek galip gelmek zorundadır.

Mücadele bu anlamda gelmiş geçmiş mücadelelerin hepsinden 
daha zordur. Bu nedenle kadınlar uzun bir süreci göze almalıdır. 
Kadın örgütleri, kadınlara kendileri olabilmeleri için alan yaratmak, 
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Uzun sözün kısası feminizm, kurulu düzene karşı çıktığı ve erkekler 
halen sahip olduğu haksız ayrıcalıkları kaybetmelerine yol açacak köklü 
toplumsal değişiklikler önerdiği için erkekler feminizmden korkar. 
Oysa feminizm, erkeklere henüz farkında olmadıkları kazançlar da 
sağlayacaktır.

Feminizm erkeklere de yarar
Erkekler farkında olmasa da feminizmin uzun vade  de
kadınlar kadar erkeklerin deyararına olacağını mı söylemek
istiyorsunuz? 

Kesinlikle  öyle.  Feministler,  ailede eşitsizliğin,  egemenliğin ve 
baskının her türünü yok etmek suretiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde 
adil bir toplumsal ve iktisadi düzen kurmak amacındadır.

Kuşkusuz bu yeni düzende erkeklerde yer alacaktır. Bu durumda, 
sahip oldukları ayrıcalıkların bir kısmını kaybedecek olsalarda başka 
bakımlardan kazançlı çıkacaklardır. Asıl kazanan ise bizzat toplum 
olacaktır.

Örneğin,  ailedeki her  çocuğa  (sadece  oğlan  çocuğa  değil), kendini 
geliştirme şansı verilir ve bunun için yüreklendirilirse aile ve dolayısıyla 
ülke içerisinde daha fazla yetenek ve yaratıcılık söz konusu olur.

Eğer kadınlar bağımlı, sürekli yardıma ve korumaya muhtaç bir 
konumda olmaya zorlanmazsa; aileler şimdiki duruma kıyasla daha 
fazla olanağa sahip olacak ve ekonomik bakımdan daha iyi bir düzeye 
gelerek güçlenecektir.

Erkeklerin ekonomik sorumluluğu hafifleyecek ve üzerlerindeki 
baskı azalacak, dahası bu yeni toplumda kişisel ilgi ve eğilimleri 
açığa çıkabilecektir. Günümüzde “kadınlara mahsus” görülen işlerde 
çalışabilecek ve eğer isterlerse evde kalabileceklerdir.

Ayrıca, içlerindeki dişi eğilimleri geliştirme şansına da sahip 
olacaklardır. Şimdiye kadar dışında bırakıldıkları yaratıcı pek çok 
faaliyete katılma imkânı bulacak, şimdiki toplumun kendilerine 
dayattığı rollerden ve imajlardan kurtulacaklardır; feminizm sayesinde 
erkeklerde özgürleşecektir.  Dolayısıyla hem kadınlar hem de erkekler 
kendi gerçek doğalarını keşfedebilecektir.

Feministler için amaç, var olan mevkilerin yarısını kadınlarla 
doldurmak ya da şimdiki eşitsiz ve haksız iktidar yapılanmasında 
iktidardan eşit pay almak değil; toplumun ve toplumsal ilişkilerin 
dönüşümünü sağlamaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

FEMİNİZMLE İLGİLİ ÖNYARGILAR ve GERÇEKLER

İlk feminist, ataerkil sistemin kurulduğu gün dünyaya gelmiş olmalı!

“Ben feminist değilim!”

Konuşmacı, kadınların ikincil konumu hakkında duygusal ve 
inandırıcı bir üslupla, “Ülkemizde yüzyıllardır  acı çekiyoruz;  kadınlar    
bu  toplumun    dokunulmazları1 olmuştur” der. Aynı konuşmacı kadın, 
anlık bir duraksamadan sonra, “Ancak, ben feminist değilim!” diye 
devam eder söze.

Bu konuşmacı, erkeklerin dünyasında başarılı olabilmek için büyük 
bir olasılıkla yaşamı boyunca mücadele etmiş, güçlü kadınlardan biri 
olabilir; belki bir kadın başbakan, belki meslek sahibi bir kadın ya da bir 
sanatçı. Ancak, feministlerle özdeşleşmek istemediği aşikâr.

Dinleyiciler, konuşmacının “feminist” terimi ile ne kastettiğini 
açıklamasını beklesede hiçbir zaman açıklama gelmez. Bazı kadınların, 
kesinlikle “Ben feminist değilim” demesi, sadece kendilerinin feminist 
olmadıkları anlamına gelmez, aynı zamanda feminist olmanın iyi birşey 
olmadığını, feminist kadınların bir bakıma yanlış yolda ve uygunsuz 
olduklarını da ima eder.

Bu gibi açıklamalar duyduğumuzda, neden birçok kişinin ciddiye 
aldığı birşeyi başkalarının kötüleme ihtiyacı duyduğunu merak 
ederiz. Bu kişilerin, ya şimdiye kadar feminizm hakkında hiç kafa 
yormadıkları yada feministler ve feminizm hakkında üretilen hatırı 
sayılır yaygınlıktaki gerçekdışı propagandanın etkisi altında kaldıkları 
sonucuna varabiliriz.

Örneğin medya ki büyük ölçüde erkeklerin denetimindedir, 
feministlerin “sütyen yakan”2, “erkek düşmanı”, “aile yıkan” kadınlar 
olduğuna ilişkin yaygın ve yanlış yorumlardan sorumludur.
1   Hindistan’da en aşağı kasta mensup olanlar.-ç.n.
2   Batı’da cinsel özgürlüğün simgesi haline gelmiş eylem.–ç.n.
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Kim iktidarı gönüllü terk eder ki!
Eğer erkeklerin özgürlüğü  kadınların özgürlüğüne bağlıysa ve 
ataerkil düzen onları da kapana kıstırmışsa, neden erkekler 
feminizmden bu kadar korkuyor?

Erkeklerin tümünün feminizmden korktuğunu ya da feminizme 
karşı olduğunu söyleyemeyiz; fakat önemli sayıda erkeğin böyle 
olduğuna inanıyoruz. Çünkü yürürlükteki ataerkil sistem, erkeklerin 
işine gelmektedir. Erkek egemenliğine ve üstünlüğüne karşı çıkan ve 
toplumsal cinsiyet otoritesini sorgulayan feminizm, erkekleri kendi 
tavır, davranış  ve durumlarını  gözden  geçirmeye  zorlar. Bu erkekler 
için kolay olmadığı gibi, istenilen bir durum da değildir. Ayrıca, kim 
iktidarı terk etmeye gönüllü olur?

Yürürlükteki sistemin erkeklere sağladığı 
ayrıcalıklar saymakla bitmez; oğlan çocuklar 
doğdukları andan itibaren üstün bir konuma 
sahip olur, sevgi ve saygı görür. Onlara evin 
dışında istedikleri gibi dolaşma,  ifade ve 
seçim özgürlüğü tanındığı gibi kızlara göre 
daha iyi beslenir, sağlık hizmetlerinden daha 
çok yararlanır ve daha iyi bir eğitim imkânına 
sahip  olurlar.  Erkekler,  kadınlara  kıyasla  aile  
mirasından  daha fazla pay alır; yasaların çoğu 
halen onların lehinedir. Hindistan’da parlamentonun yüzde 90’ı, idari 
görevlerin yüzde 80’den fazlası erkeklerin elindedir.

Feministlerden korkulur; çünkü kadın erkek ilişkilerinde eşitsizlik  
konusundaki  suskunluğu  bozan,  ailelerdeki eşitsizliği  ve  şiddeti 
açığa çıkaran onlardır.  Erkekler ayrıca, bağımsız  ve kendine güvenen 
kadınlardan çekinir;  kadınların işlerinde onlara rakip olacağından 
korkar.

Eğer kadının rolünü esas olarak ev kadınlığı diye tanımlarsanız, 
işgücü gerektiğinde işe alınır, gerekmediği zaman da işten atılırlar. 
Kadınların rol tanımı değiştiği, kendilerini geliştirdikleri ve haklarını 
savunur duruma geldikleri takdirde, artık böylesi bir ayrımcılık 
mümkün olamayacaktır. İnsanlar, kadın ya da erkek oldukları için değil, 
yeteneklerine göre istihdam edilecektir. Bu kaçınılmaz durum, elbette 
erkekleri hoşnut etmeyecektir.
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toplumsal, iktisadi ve siyasi yapıları yok 
etmeyi de sürdürdü.

Yıkma ve yaratma, madalyonun iki yüzü 
gibidir. Aslında pek çok kadın için feminizm; 
hayat kurtaran, özgürleştirici ve güçlendirici 
bir deneyimdir. Bizi her şeyin kendi hatamız 
olduğu duygusundan, eğer dayak yemiş yada 
tecavüze uğramışsak bunu hak ettiğimiz 
düşüncesinden, suçluluk duymaktan, 
yetersizlik hissinden, seçenekleri olmayan 
sağır ve dilsiz bir yaşamdan kurtarır.

Doğal cinsiyetimizin “dişi”, toplumsal cinsiyetimizin ise “kadın” 
olduğunu ve bu rolün toplum tarafından yapılandırıldığını göstererek 
kadercilikten kurtulmamızı sağlar.

Bizi kadınsı ya da erkeksi yapanın; kadınlara ayrı, erkeklere ayrı 
roller biçen, farklı haklar tanıyan, değişik sorumluluklar yükleyenin 
toplum olduğunu öğretir. Artık ne kurban ne de nesne değiliz: Hayatta 
kalmayı başarmayı, kendi kendimize karar verebilmeyi, bir özne olmayı, 
kendi hayatlarımızı kurabilmeyi öğrendik.

Feministler, kadınlarında insan olduğunu, kadın haklarının insan 
hakları olduğunu dünyaya ilan etti. İnsan olarak bizler, toplumsal 
cinsiyet rollerini ve ilişkilerini yeniden tanımlamak ve oluşturmak, 
alternatif aile yapılarını keşfetmek, daha adil ve eşit kadın-erkek ilişkileri 
yaratmak için gerekli güce sahibiz.

Feminizmin bize sunduğu en değerli armağan, sevinçlerimizi ve 
gözyaşlarımızı paylaşan, söylediklerimizi ve söyleyemediklerimizi 
anlayan, durmadan konuşmamıza ya da susup oturmamıza, hıçkıra 
hıçkıra ağlamamıza yada kahkahalarla gülmemize imkân veren; elele 
tutuşup toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru ıssız ve henüz çizilmemiş 
bir yolda birlikte yürüdüğümüz başka kadınlarla aramızdaki yakın 
arkadaşlıktır.

8

Böylesi  propagandalar,      kadınların özgürlüğünü  ve  kurtuluşunu  
bir tehdit  olarak gören diğer güçler ve gruplar tarafından da 
desteklenmekte ve sonuç olarak bizimki gibi ülkelerde, feministler 
“orta sınıftan”, “Batılılaşmış”, “köklerinden kopmuş” kadınlar olarak 
saldırıya uğramakta ve reddedilmektedir. Oysa Güney Asya ve 
Ortadoğu’daki ve Türkiye’deki3 feministler hiç bir zaman,  simgesel 
olarak bile  sütyenlerini  yakmadılar. Çoğu feminist evli ve çocuk 
sahibi olup herhangi başka bir kadın kadar iyi veya kötü evini çekip 
çevirir. Buna rağmen neden feministler bu kadar çok saldırıya 
maruz kalıyor ve feminizm neden çoğu kez yanlış anlaşılıyor? Bu 
yanlış anlaşılmanın, feminizmin aslında ne olduğunu,   feministlerin 
ne söyleyip ne yapmaya çalıştıklarını anlamak için çaba gösteren 
insan sayısının çok az olmasından kaynaklandığına inanıyoruz. Bu 
kitapçığın amacı, hiç değilse kimi yanılgıları ortadan kaldırmak 
ümidiyle feminizmle ilgili bazı genel sorulara ve kuşkulara yanıt 
vermektir.

Öyleyse,  feminizm  nedir?

Diğer birçok  “izm” den farklı olarak, feminizmin 
kuramsal ve kavramsal temeli, herhangi bir kuramsal 
modele dayanmaz. Ayrıca, feminizmi tüm zamanları 
ve insanları kapsayacak biçimde tanımlamış (Marx, 
Mao yada Gandhi gibi) bir kimsede yok. Bu nedenle feminizmin, 
tüm zamanlar ve tüm kadınlar için geçerli olan özgül, soyut bir 
tanımından söz edilemez. Dolayısıyla feminizmin tanımı değişebilir 
ve değişmektedir. Çünkü feminizmin temeli, tarihsel ve kültürel somut 
gerçeklerin yanı sıra farklı bilinç, algı ve davranış düzeylerine dayanır.

Suyun, içinde bulunduğu kabın şeklini alması gibi feminizm de 
yerel durumlara ve meselelere bağlı olarak, değişik biçimlerde ifade 
edile gelmiştir. Buna göre, feminizmin 17.yüzyılda (dünyada feminizm 
kavramının ilk kez kullanıldığı tarih) geçerli olan anlamı, 1990’lardaki 
anlamından tamamen farklı olacaktır.

Feminizm, dünyanın değişik kesimlerinde farklı şekillerde ifade 
edilebildiği gibi, aynı ülke içindeki değişik sınıfsal konum, hayat 
tecrübesi, eğitim düzeyi bilince sahip kadınlar açısından da farklılıklar 
3   -y.h.n
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gösterebilir.  Genelde az çok aynı düşünceleri paylaşan kadınlar 
arasında bile feminist düşün alanında, özellikle ataerkil sistemin ve 
erkek egemenliğinin varoluş sebepleri (yani tarihsel kökenleri) gibi 
konularda, birbirinden farklı düşünce akımları ve tartışmalar boy 
gösterir.

Irk, toplumsal cinsiyet, kast ve sınıf ayrımı ve sömürünün olmadığı 
bir toplum için kadınların vermekte oldukları mücadelenin sonucu 
konusunda da bu farklılıklar sürer.

Tüm bu farklılıklara rağmen, Güney Asya’da yapılan iki atölye 
çalışması sırasında Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve SriLanka’da 
yaşayan kadınlar tarafından kabul edilmiş iki feminizm tanımı öne 
çıkmaktadır.

Bunlardan birincisine göre feminizm “Toplumda, çalışma hayatında 
ve aile içinde, kadınlara yönelik baskı ve sömürünün farkında olmak 
ve  bu durumu değiştirmek için bilinçli eylemlerde bulunmaktır.” 
Diğer tanım ise biraz daha açıktır: “Feminizm, kadınların emeğinin, 
doğurganlığının ve cinselliğinin; aile içinde, çalışma hayatında ve genel 
olarak toplumda, hem somut hemde ideolojik boyutta ataerkil sistemin 
denetimine, baskı ve sömürüye tabi olduğunun farkında olmak ve 
hali hazırdaki bu durumu değiştirmek için kadın ve erkeklerin bilinçli 
olarak mücadele etmesidir.”

Bu basit ve oldukça genel tanıma göre, cinsiyetçiliğin (toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılık), erkek egemenliğinin ve ataerkil sistemin 
varlığını kabul eden ve buna karşı kimi eylemlerde bulunan (kadın veya 
erkek) herkes feministtir.

Feministler, tüm dünyada kadınların sadece toplumsal 
cinsiyetlerinden ötürü, temel gıda, beslenme, sağlık, eğitim ve istihdam 
olanaklarından yararlanma ve sosyal,  kültürel, dinsel, siyasi ve iktisadi 
kurumlardaki karar mekanizmalarına katılmada ayrımcılığa ve eşit 
olmayan muamelelere  maruz  kaldığının bilincindedir.

Bu tanımlamadan yola çıkarak, sadece cinsiyetçiliğin ayırdında 
olmanın yeterli  olmayacağı açıktır; etkin eylemlerle erkek egemenliğine 
karşı meydan okumak da gerekmektedir. Bu eylemler farklı biçimlerde 
olabilir. Örneğin, kadınların öğrenim görmeye ve meslek sahibi 
olmaya karar vermesi, aşağılanmaya ya da örtünerek kısıtlanmaya karşı 
çıkması veya çocuk doğurmak istememesi birer feminist eylemdir ve 
bu tür kararlar en örgütlü mücadele tarzları kadar amaca uygundur.
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budur. Feminizmin önemli ilerlemeler kaydettiği yerlerde kadınlar, 
kendilerine karşı güçlü tepkilere maruz kalmıştır.

Kanada’da, bundan bir kaç yıl önce, bir üniversite 
binasına giren bir adam ondört kadın öğrencinin 
canına kıydıktan sonra kendini öldürdü. Ardında “yeni 
kadınlara” duyduğu öfkeyi dile getiren bir mektup bıraktı.

Bazıları, kadınlara karşı şiddetin küresel düzeyde 
artmasının ve pornografinin yaygınlaşmasının, kadınları 
yeniden evlere hapsetme niyetinden kaynaklandığını düşünmektedir. 
Güney Asya’da ise örtünmeyen kadınlara kezzap atılmakta ve çıplak 
kolla gezenler bıçaklanmaktadır.

Böylesi tepkilerin dalitler23, köylüler, işçiler ya da siyahların 
örgütlenerek var olan adaletsiz düzene karşı çıktıklarında maruz 
kaldıkları şiddetten bir farkı var mı? Feministlere gösterilen bu 
düşmanlık,  insanların yalnız bir kısmına çıkar sağlayan,  kökü 
çok derinlerdeki bir sisteme feministlerin meydan okuduklarını 
kanıtlamaktadır.  Ayrıcalıkları ve çıkarları tehdit edilenler,  kuşkusuz 
düşman kesilecek  ve feminizmi karalamak için ellerinden geleni 
yapacaktır.

Feministlik  zorzanaat!
Madem feminist olmak bu kadar ıstıraplı, neden bazı kadınlarla 
erkekler onu benimseyip yaygınlaştırmak için uğraşıyor?

Hiç kuşkusuz feminizm aynı zamanda,  yeniden düşünmenin, yeni 
zorluklarla baş etmenin, yeni bir dünya yaratmanın sevincini de sunar.
Aslında, eskiyi yıkmadan; acı çekmeden ve çektirmeden yeni bir şey 
yaratmak mümkün değildir.

Çocuk doğurmak sancılı bir süreçtir. Yeni bir yaşamın meydana 
gelmesi için tohumun çatlayıp açılması gerekir. Çatlayıp açılmayan 
ya da kendini dönüştürecek koşulları yaratamayan bir tohum ölüdür; 
kısır bir tohumdur. Bunu bilen biz feministler, değişime eşlik edecek 
zorluklara katlanır.

Köleliği kaldırmak, sosyalizmi ve demokrasiyi kurmak ya da 
kastların olmadığı, ırkçılığa geçit vermeyen bir toplum yaratmak için 
mücadele edenler, var olan ideolojilerin çoğunu yıkmanın yanı sıra 

23    Hindistan’da aşağı kasttan insanlar.-ç.n.
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ayrı yönü söz konusudur. Bizden taraf tutmamız beklenir ki bu da iki 
taraf  arasında parçalanmak demektir.

Kendi çıkarlarımızı baskıyla engelleyen, cinselliğimizi sömüren ya 
da bizi kendisine eşit görmeyen kişilerin en yakınımızdakiler olduğunu 
keşfettiğimizde neye uğradığımızı şaşırırız.

Bu farkına varış süreci gerçekten de sancılıdır ve yalnızca erkekler 
değil kadınların çoğu da bu sersemletici yüzleşmeden kaçınma 
eğilimindedir.

Feminizm tedirginlik yaratır, çünkü bizden, kadınlığımızı 
kullanarak, kadınsı numaralarla sömürüye araç olup olmadığımızı; 
başkalarını sömürüp sömürmediğimizi; ailede ve örgüt içinde 
buyurgan ve anti demokratik davranışlarda bulunup bulunmadığımızı 
sorgulamamızı ister.

Başka bir deyişle feminizm, kendi içimizdeki ataerkil kişiyi; 
“erkekliğin”, saldırganlığın ve iktidar hırsının kaynağını sorgulamamızı 
talep eder. Çünkü ataerkil düşünce tarzını kadınlarda içselleştirmiştir.  
Bizler de erkeklerle aynı ataerkil ailelerde büyütüldük, aynı dinsel 
geleneklerle yetiştirildik ve aynı ataerkil eğitimden geçtik. Bu nedenle 
pek çok kadın erkeklerin üstünlüğüne inanır, kız çocuklarına ayrımcı 
davranır, onların hareketlerini kısıtlar, seçeneklerini sınırlandırır ve 
seslerini boğar. Kadınlar için, yıllardır inandıkları değerleri sorgulamak 
ve değiştirmek sonderece yıpratıcı bir süreçtir.

Maria Mies’a göre, kadınlarla erkeklerin çoğu, para hırsının, 
açgözlülüğün ve iktidar oyunlarının egemen olduğu bu soğuk ve acımasız 
dünyada, bir huzur ve uyum adası olan ailenin yıkılacağı korkusuyla 
toplumsal cinsiyet ilişkilerinin gerçek doğasını sorgulamaktan kaçınır.

Üstelik eğer bu meselenin bilinçlerine yerleşmesine izin verirlerse  
kendilerinin, sadece kurban (kadınlar) ve hain (erkekler) olmadığını 
kabul etmekle kalmayacak, aynı zamanda erkeklerle kadınları bağlayan 
bu sömürü ve zulüm düzeninin suç ortağı olduklarını da kabul etmek 
zorunda kalacaklardır. Eğer gerçekten özgür ve insani ilişkiler kurmak 
istiyorsak, bu suç ortaklığına bir son vermemiz gerekecektir. Bu 
durum, sadece ayrıcalıkları düzenden kaynaklanan erkekler için değil, 
aynı zamanda maddi varoluşları bu düzene bağlı olan kadınlar için de 
geçerlidir.

Eşit olmayan ve baskıcı kadın-erkek ilişkileri üzerindeki sessiz 
komployu bozmaya cesaret edenler ve bu durumu değiştirmek isteyenler 
feministlerdir. Onlardan korkulmasının ve sevilmemelerinin nedeni 
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Diğer bir deyişle, feminist olmak için bir gruba dâhil olmak zorunlu 
değildir; ne varki etki yaratacak herhangi bir şey yapmak için, bir 
grubun üyesi olmak çok daha yararlıdır. Bu tanıma göre, erkekler de 
feminist olabilir. Ancak bazı kadınlar, ayrımcılığı bizzat yaşamamış 
bir kimsenin feminist olamayacağına inanır, dolayısıyla erkeklerin 
feminist olamayacağını ileri sürer. Bu nedenle onlar erkekleri feminist 
olarak değil, yandaş olarak kabul eder.

Birinci dalga feministlerden günümüze...

Birinci dalga feministler ile günümüz feministleri arasındaki 
en önemli fark, öncekilerin demokratik haklar için mücadele etmiş 
olmasıdır. Bu mücadele, eğitim ve istihdam, kişisel mülkiyet hakkı, oy 
hakkı, meclise girme, doğum kontrolü, boşanma vb. hakları kapsıyordu. 
Başka bir deyişle birinci dalga feministler, kadınların toplumda yasal 
olarak eşit  konuma sahip olabilmesi  için gerekli hukuki reformların 
gerçekleşmesi için mücadele etti. Bu mücadeleler esas olarak aile 
ve evin dışında yürütülüyordu.  Ataerkil sistemi, kadınların ikincil 
konumunu  sürekli  kılan bir sistem olarak algılamıyorlardı.

Bugün ise feministler, sadece ayrımcılığı sona erdirecek yasal 
reformlar talep etmekle yetinmeyip kadınların kurtuluşu içinde 
mücadele ediyor. Günümüzde feminizm, kadının ev içinde erkeğin 
emrinde olmasına; aile tarafından sömürülmesine;  çalışma  hayatında, 
toplumda, ülkenin kültürel ve dinsel alanlarında süregelen ikincil 
konumuna; üretim ve doğurganlıkta çifte yük taşımasına karşı 
yürütülen  mücadelelerin tümünü kapsar.

Bunlara ek olarak feminizm, birbirinden bağımsız ve cinsiyete özel, 
biyolojik olarak belirlenmiş kategoriler olarak görülen kadınlık ve 
erkeklik kavramlarını sorgular.

Feministler, kadınların sadece ayrımcılığa 
karşı mücadele etmelerinin yeterli 
olmadığının, devlet, toplum ve erkeklerce 
uygulanan her türlü baskıdan kurtulmak ve 
özgürlükleri için savaşmaları gerektiğinin 
farkındadır. Kadınlar sömürü (örn. eşit 
olmayan yada düşük ücret), ikincil  konumda  
tutulma (örn. erkek  egemenliği  altında  
olmak)  ve baskı (örn. şiddet) kurbanı 
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olduklarına göre; biz kadınlar, diğer kadınların karşılaştığı sorunları 
anlayabilecek konumdayız ve içinde bulunduğumuz durumu ve 
toplumu değiştirmek için gerekli mücadeleyi başlatacak adımları 
bizim atmamız gerektiğini biliyoruz.

Esas olarak günümüz feminizmi, kadınlar için eşitlik, saygınlık 
ve seçim yapma özgürlüğüne sahip olma; ev içinde ve dışında kendi 
yaşam ve bedenlerini kendi denetimi altına alma mücadelesidir.

Kadının içinde bulunduğu topluluktaki erkeklerle birebir eşit 
olmasını talep etmek yeterli değildir. Örneğin bir köylü kadın, toplum 
tarafından sömürülen ve ezilen bir köylü erkekle eşit konuma geldiğinde,  
kayda değer bir gelişme sağlanmış olmaz. Bu nedenle birçok feminist 
sadece kadınların “eşitliği” için değil, kadınlar ve erkekler için adil ve 
eşitlikçi bir toplum yaratma mücadelesi vermektedir.

Eşitlik saygınlık, özgürlük… 
Öyleyse  anlatılanlara göre feminizm, var olan ataerkil düzeni 

değiştirmek için aktif bir şekilde çalışmaktır.

Evet,  aynen öyle ve dahası da var.  Eylem  odaklı olmasının yanısıra, 
bir  ideoloji ve inanç sistemidir  feminizm. Tüm eylemler bir inançlar 
bütününe dayanır.

Feminizm, kadınlar için erkeklerle eşit sosyal ve siyasal 
hakları savunan bir  ideolojidir. 
Ayrıca, feminist akademisyenlerin, 
düşünürlerin ve yazarların ataerkil 
bilgi ve ideolojiye meydan okumak 
amacıyla oluşturdukları bilgi, düşünce 
ve kuramlar bütünüdür. Hollandalı 
feminist Saskia Wieringa’ya göre 
feminizm bir konudan ötekine kolayca 
atlayan ve mantıki yoldan sonuca varan 
bir süreçtir. Aynı zamanda feminizm, 
anlam üretme sürecidir; toplumsal 
cinsiyet temsilini yıkıp kadınlığın, 
kimliğin ve ortak benliğin yeni 
temsillerini oluşturma sürecidir.
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Feminizm, gerek kişisel ilişkilerin gerekse aile ilişkilerinin her 
aşamasında, toplumun kurulu düzenini sorgular.

Feministlerin,“zincirlerinden başka kaybedecek  şeyleri yoktur...”

Ataerkil sisteme karşı çıkmak, sadece sorgulanan erkekler için 
değil, aynı zamanda bu sorgulamayı başlatan ve kurulu düzenin içinde 
yaşamak zorunda olan kadınlar açısından da zahmetli bir süreçtir.

Kadınlar, bu mücadeleden kazançlı çıkacaktır çünkü “zincirlerinden 
başka kaybedecek şeyleri yoktur”. Feministlerin yaratmak istediği 
yeni toplumdan erkekler de yararlanabilir; ancak çoğu, uzun erimli 
kazançlar için kısa erimli çıkarlarından vazgeçmeye istekli değildir.

“Ataerkil sisteme karşı çıkmak doğru mu; bu mücadeleye gerçekten 
değer mi; evde, işyerinde ve toplumda üstü kapalı ya da açık cinsiyetçiliğe 
karşı çıkarken sert ve ters olmamak mümkün mü?” diye düşünürüz.

Emeğimizin karşılığında kazandığımız ücrete kocalarımız el 
koyduğunda ya da onların işi ve mesleği kendimizinkinden öncelikli 
olduğunda, ne yaparız?

Bir kız çocuğu, erkek kardeşine kendisinden fazla yemek 
verildiğinde, kendisine izin verilmeyip erkeğin okula gitmesine izin 
verildiğinde ya da başka yönlerden üstünlük sahibi olduğunda ne 
yapar? Kız çocuğuna aile mülkünden pay verilmediğinde yada erkek 
evlat sadece erkek olduğu için annesine isteklerini kabul ettirdiğinde ne 
olur? Hakarete, alaya ve baskıya maruz kaldığımızda ne yaparız?

Böylesi muamelelere en ufak bir itirazın tehdit olarak görülmesi, 
yukarıda da belirtildiği gibi şaşırtıcı değildir. Çünkü itirazın her türü 
mevcut durum için bir tehdittir.

Suç ortaklığına son!

Toplumsal cinsiyet meselelerinin çok kişisel, bu nedenle de hassas 
ve duygusal konular olduğu inkar edilemez. Sadece okul, hukuk düzeni, 
devlet, kapitalistler vb. gibi dış güçlerle yüzleşmemiz yeterli olmaz;  
aynı zamanda en yakınlarımızla  (karı-koca,  kız-oğlan kardeş, anne-
kız vb.), inanç ve değerlerimizle yüzleşmemiz gerekir. Çatışma çoğu 
zaman, değişik çıkarları olan iki farklı grup ya da topluluk arasında 
değil, aynı ailenin üyeleri arasında ortaya çıkar. Bazen aynı kişinin iki 
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erkekler feministleri aileye, geleneklere ve dine karşı olmakla suçluyor. 
Güney Asya’da önde gelen din adamları, feministlerin aile yasalarını 
iyileştirme taleplerine şiddetle karşı çıkıyor.

Kapitalist erkekler, eğer kadınların bilinci yükselirse tüketici olarak 
artık kandıramayacaklarını, bugün yapmak zorunda kaldıkları düşük 
ücretli, vasıfsız işlerde çalışmaya karşı çıkacaklarını bildikleri içindir  
ki feminizme özellikle karşıdır. Ayrıca bu adamlar, kadınlara gaddarca  
davranarak onları cinsel nesne durumuna sokan pornografiye,  güzelliği 
tapınılası bir mertebeye yükselterek kadınları yalnız bedenden ibaretmiş 
gibi  gösteren kozmetik sektörüne, çok sayıda bebeğin ölümüne yol  
açan bebek maması sektörüne karşı çıkan feministleri tehdit olarak 
görür. Feministlerin, üçüncü dünya kadınlarını kobay olarak kullanan, 
güvenli olmayan ilaç ve alet üreten gebeliği önleme sektörüne karşı 
savaş vermesine de tepki gösterirler. Bu sanayilerin hepside trilyonlarca 
dolarlık yatırımlardır ve patronları,  kötü niyetlerini tehdit eden ya 
da açığa çıkaran bu “arabozucular”la savaşmak için yeterli kaynağa 
sahiptir.

Ayrıca askeri kurumlarda, çoğunluğu savaş karşıtı olan ve barış 
hareketlerin de önsaflarda yer alan feministlere kuşkuyla bakmaktadır.

Ana akım akademisyenlerde tedirgindir, çünkü feminist 
araştırmacılar çeşitli bilim dalları ve kurumlarındaki ataerkil 
önyargıları açığa çıkarmaktadır. Solcu partilerdeki ve sendikalardaki 
yoldaşlarsa  feministlerin, bu örgütlerdeki kadınlara karşı davranışları   
sorgulamasından hiç hoşlanmazlar.

İnsanların feminizmden rahatsızlık 
duymasının bir diğer nedeni de; feminizmin 
evin kutsallığına giren, mahrem ilişkilerimizin 
bir çoğunu,    inançlarımızı,    değerlerimizi, 
davranışlarımızı ve davranış kalıplarımızı, hatta 
dinsel inançlarımızı sorgulayan, belkide yegâne 
ideoloji olmasıdır. Bunu yapabilen herhangi 
birşeyin, başlıbaşına bir tehdit unsuru olarak 
görüleceği açıktır.

Kadınlar, birkez erkek üstünlüğünü ve egemenliğini sorgulamaya 
başlayınca, özbabaları, erkek kardeşleri,  kocaları, oğulları ve erkek 
arkadaşlarıyla kaçınılmaz olarak anlaşmazlığa düşer. Zira ataerkil 
sistemi, en acı ve aracısız şekliyle temsil eden yakınımızdaki bu 
erkeklerdir.
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Saskia Wieringa’nin Subversive Women (Yıkıcı  Kadınlar)  adlı 
kitabında belirttiği, feminizmin ne son zamanlardaki hareketlerle 
nede Batı’ya özgü koşullarla sınırlandırılmayacak kadar çok anlam 
taşıdığı görüşüne katılıyoruz. Feminizm, tek boyutlu bir toplumsal 
eleştiri değildir. Aksine çok katmanlı, değişime açık, siyasi ve etik bir 
uygulamadır.

Değişimi amaçlayan bir siyasi hareket olan feminizm, feminist 
araştırmalar yani akademisyenlerin toplumu, toplumsal kurumları ve 
toplumsal ilişkileri kadın bakış açısıyla ele aldıkları çalışmalarla daima 
desteklenmektedir. Söz konusu çalışmalar kadınları,“insanoğlunun” 
yada “insanlığın” saklı bir parçası olarak kabullenmek yerine, 
kadınları özel olarak incelemek suretiyle görünür kılmıştır. Feminist 
araştırmalarda kadınlar araştırmanın hem öznesi hem de nesnesi 
durumundadır.

Kadınlar, bilginin  yaratılışından  bu yana, salt erkeklerin 
hâkimiyetinde olan gerçeklikleri tanımlama, anlamlandırma ve 
yorumlama hakkına sahip çıktı. Dolayısıyla ya araştırılmaya değer 
bulunmamış ya da aile, cinsellik, kişiler arası ilişkiler gibi kadın bakış 
açısından ele alınmamış konularla ilgilenmeye başladılar. Var olan 
kuramlardaki eril önyargılar birer birer ortaya çıkarılırken toplumu ve 
toplumsal  kuramları  yeniden inceleyerek sosyalbilimler, tarih, edebiyat 
vb. konularda, kadınların ve kadın bakış açısının bulunmadığı savıyla 
kabul edilen doğruların olsa olsa kısmen doğru olabileceği sonucuna 
vardılar. Yarı doğrular tehlikelidir, ne de olsa doğru gibi gözükür ama 
doğruları gizler.

Kadınlar için olduğu kadar erkekler için de feminizm, hem kişisel 
ve içsel bir mücadele hemde bunun toplumsal göstergesidir. Örgütlü 
çalışma ve hareketler kadar bireysel eylemler de kadınların haklarını 
elde etmesinin yolunu açar.

Tarih, erkeklerin hikâyelerinden ibarettir. 
Kadınların kendi hikayelerini yazmaları gerekir.
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Feminizmin  çeşitleri, Doğu’su Batı’sı

Gerçektende  böyle bir durum söz konusudur. O halde evrensel 
olarak kabul gören bir feminizmden söz etmek yerine, feminizmlerden 
söz etmekte yarar vardır.

Feminizmin  farklı  türleri var  mı?

Feminizm çok seslidir. Toplumsal ve kişisel yaşamlarımızın tüm 
yönlerine değindiği içindir ki feminist ilgi alanları ve ifade tarzları 
çeşitlidir. Örneğin feministler biliminsanı, ilahiyatçı, film yapımcısı, 
şair, sosyal hizmet uzmanı yada sosyal bilimci olabilir; her biri 
feminist ilgi alanlarını ve anlayışlarını değişik yollardan ifade eder.

Hatta bir feministin ilgilendiği konular, ifade ve mücadele tarzları  
yaşamının farklı evrelerinde değişiklik gösterebilir. Bir öğrenci olarak 
eğitim kurumlarında ayrımcılık ve cinsiyetçiliğe karşı mücadele 
ederken, çalışan bir kadın olarak kadınlar için uygun çalışma 
koşulları için mücadele edebilir. Çalışan bir anne olarak kreşler için 
ya da çocuk kitaplarındaki cinsiyetçiliğe karşı savaşmak zorunda 
kalabilir. Boşanmış bir kadın olarak bekâr bir kadının karşılaştığı tüm 
toplumsal sorunlarla savaşmak zorunda kalabilir. İşte bu nedenlerle  
feminizm çok sesli, çok odaklı ve çok boyutludur.

Ataerkil ideoloji ve davranışlar tüm toplumsal kurumların (aile, 
din, hukuk, medya, eğitim vb. ) her düzeyinde yaygındır. Her yerde 
ve her zaman hazır olan bu mevcudiyete karşı durmak için, feminizm 
çeşitli düşünce ve stratejiler geliştirmiştir.

Feminizmin başlıca kolları liberal 
feminizm, radikal feminizm, Marksist 
feminizm, sosyalist feminizm ve çevre 
bilimsel feminizmdir. Aynı zamanda kültürel 
feminizm, İslami feminizm ve Gandhici 
feminizmden bahsedildiğini   de   duymuş   
olabilirsiniz. Tüm bu feminizmler, kadınların 
içinde bulunduğu durumu iyileştirmeyi 
amaçlar; bunun için de mevcut durumun 
incelenmesi ve sebeplerinin kavranmasına 
çalışılır. Bununla birlikte, bu genel anlayış içerisinde önemli görüş 
ayrılıkları söz konusudur. Öyleyse çeşitli Marksizmler olduğu gibi, 
çeşitli feminizmlerde vardır.
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uzak dur. Evde bir feminist çekemem”), bazen de feministlere karşı açık 
saldırılar şeklinde dışa vurulur.

Feministlerin bireysel zaafları ve hataları kolaylıkla feminizmin 
yanlışları olarak görülür. Örneğin feminist bir kadın sigara veya içki 
içse, bundan feminizm sorumlu tutulur; fakat Marksist biri sigara 
içtiği için Marksizm’in suçlandığı görülmemiştir. Ayrıca insanlar işçi 
sınıfı kadınlarının bidi21 içmesini yadırgamaz. Oysa feminizme inanan 
ve benimseyen kadınların, başka herhangi bir kadın ya da erkek gibi 
birer insan olduğunu, sigara ve içki içebileceğini, sinirlenebileceğini, 
mantıksız davranabileceğini, çocuklarını ihmal edebileceğini vs. 
unutmuş görünür bu insanlar.

Feminizm, biz kadınların zaaflarından ve eksikliklerinden sorumlu 
değildir; bizlerde öteki insanlar gibi zaman zaman hata yapmaya 
da  zayıf  olma  hakkına sahibiz. Gerçekte,  işçi sınıfından  ve  orta  
sınıftan  pek çok kadın sigara içer, hoşlandığı tarzda giyinir, saçlarına 
dilediği şekli verir; bu gibi davranışlar, onların feministliklerinin 
değil, bağımsızlık ve  özgürlüklerinin işaretidir. Aslında bu “bağımsız” 
ve “cesur” kadınların birçoğu, feminist olmayabilir ya da kendisine 
feminist denilmesinden hoşlanmayabilir.

İnsanların feminizmi tehdit edici bulmaları hiç de şaşırtıcı değildir. 
“Kadınların refah içinde yaşamalarına filan itiraz etmediğimizi 
biliyorsunuz, ama bu feminizm başlı başına bir sorun.” dedikleri zaman 
aslında oldukça dürüst davrandıklarını kabul etmek gerekir.

Bunun çeşitli nedenleri vardır. Feministler, resmileşmiş dinlerin 
ataerkil ve kadın düşmanı doğasına ve dine dayalı aile yasalarına ve 
geleneklere tutarlı eleştiriler getirdikleri için, din önderlerinin hiçbiri 
feministlerden hoşlanmaz. Bangladeş’de Teslime Nesrin’e22  yönelik cadı 
avında ya da Pakistan’da feministlere, insan hakları savunucularına ve 
aktivistlerine karşı saldırılarda görüldüğü gibi, bu öfke zaman zaman 
güçlü feministlerin hayatlarına kastedecek boyutlara varır.

Aynı şekilde Katolik Kilisesi de bir çok ülkede, doğurganlığını ve 
bedenini kendi denetimi altına almak isteyen kadınlara karşı savaş 
açtı. ABD’de kürtaj karşıtı sağ kanat Hıristiyanlar, sadece kürtaj hakkı 
tanınmasını isteyen kadınlara karşı vahşi saldırılarda bulunmakla 
kalmayıp, kürtaj hizmeti veren doktorları da öldürüyor. Sağcı ve dindar 

21    Hindistan’da genellikle yaprağa sarılan ucuz sigara.-ç.n.
22  Kökten dinciliğe karşı mücadelesi nedeniyle hakkında “ölüm” emri çıkartılmış olan 
Bangladeşli kadın yazar.-y.h.n.
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Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, kadınlarla erkekler arasındaki 
çatışmayla ilgili değildir; kadınlarla erkekler arasında eşitlik isteyen 
ve bunun gerçekleşeceğine inananlar ile erkek egemenliğini korumak 
isteyenler arasındaki mücadeledir.

Her iki tarafta da hem kadınların hem de erkeklerin olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Günümüzde bir çok  erkek  kendi erkekliklerini,  
haklarını ve davranış kalıplarını sorguluyor. İlk kez erkeklik, erkek 
iktidarı, erkek cinselliği, erkek bilgi düzenekleri, erkek savaş oyunları 
gibi konular, kadınlar ve erkekler tarafından eleştirel incelemelere tabi 
tutuluyor. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelenin, kadınlarla 
erkekler arasında bir çatışmadan ibaret olduğunu düşünmek, meseleyi 
basite indirgemek olduğu kadar, yanlıştır. 

Bu mücadele, inanç sistemleri ve ideolojiler arasındadır; toplumsal 
cinsiyet hiyerarşisini (ve kast, sınıf, ırk, kuzey, güney gibi öteki 
hiyerarşileri) yok etmek isteyenler (ve bir başka hiyerarşik düzen 
yerine eşitlikçi bir düzen kurmak isteyenler) ile kurulu düzeni korumak 
isteyenler, yani herşeyin eskisi gibi kalmasını arzu edenler arasındadır.

Yine de, erkeklerle kadınlar arasında çıkarları konusunda bazı 
kutuplaşma ve çatışmalar olduğu inkâr edilemez. Bu durum, kadın ya da 
erkek olarak doğmuş olmaktan değil, çalışma hayatında karşılaştıkları 
toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünden, farklı sorumluluklardan ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan farklı deneyim ve gereksinimlerden 
kaynaklanır. Bu kutuplaşma ve çatışmaların açıklanması ve tartışılması 
gereklidir.

“Evde bir feminist çekemem!” 

Bu anlatılanların tümü akla yakın;  öyleyse neden feminizm 
bir tehdit olarak görülüyor? Neden boyuna alaya alınıyor yada 
yanlış yorumlanıyor? Neden bu denli düşmanlık  çekiyor?

İnsanların, feministlere ve feminizme karşı yürütülen tüm karalama  
kampanyalarına ve dedikodulara inanmaya son derece istekli olduğu 
doğrudur. Feminizme karşı kişisel tedirginliklerinden dolayı, 
feministleri eleştirmeye ve alay etmeye teşneler. Bazen bu tedirginlik 
bir şaka gibi (“Sende o sütyen yakan, ağda yapmayan kadınlardan 
mısın?  Ha,  ha,  ha!”),  bazen korkuyla karışık  (“Dinle bak, karımdan 
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Feminizm bir  Batı kavramı  olarak
Güney Asya’ya  bütünüyle yabancı  mı?

Bu soru, nadiren bir soru şeklinde gündeme getirilir. Her zaman 
bir iddia, bir saldırı ve hatta bir gerçekmiş gibi ileri sürülür; öyle ki 
feministlerin suçlanması ve ciddiye alınmaması “doğal” karşılanır. 
İlginç olan, bu iddianın asıl kendileri çok Batılı olan,  İngilizce eğitim 
veren okullarda ve kolejlerde okumuş, İngilizce konuşan, Batı tarzında 
giyinen vb. erkek ve kadınlar tarafından şiddetle savunulmasıdır. 
Ancak, böylesi iddialar, hiçbir zaman Batı bilimi ya da “modernleşme” 
gibi konularda öne sürülmez.

Bu kişiler, örneğin parlamenter sistemin ya da başkanlık sisteminin 
yabancı kökenlerini sorgulamadıkları gibi, kapitalizmin gelişimi, 
toprakların özel mülkiyeti, toprak ağaları ya da sol ideoloji gibi 
meseleleride sorgulamaz.

Evet, “feminizm” terimi Güney Asya’da ortaya çıkmadı; fakat ne 
sanayi devrimi, ne Marksizm, ne sosyalizm, ne de bazı Güney Asya 
dinleri bu topraklarda doğdu. Einstein Lahor’da, Marx Kalküta’da, 
Lenin Dakka’da dünyaya gelmedi; ancak bu insanların Batı kökenli 
olmaları, düşüncelerini bizler için yersiz kılmadı. Çünkü düşünceler 
ulusal ya da coğrafi sınırlara hapse dilemez.

Feminizm yabancı bir terim olsada (Fransızca ‘femme’-kadın- 
kelimesinden gelmektedir), bu kavram, dönüştürücü bir süreci temsil 
eder. Bu süreç Güney Asya’da, 19. yüzyılda, kadınların ezilmesine karşı 
örgütlü ve açık bir duruş şeklinde başlamıştır. Dolayısıyla feminizm, 
Güney Asya’ya zorla kabul ettirilen, yapay ve yabancı bir ideoloji 
değildir. Feminizm ve feminist mücadelelerin yükselişi, Asya’da 
demokratik haklar ve nüfusun yarısını bu temel haklardan yoksun 
bırakan  adaletsizlik ile ilgili bilincin oluşumuna dayanır.

Gerçekte, feminist bilinç, Asya’da özellikle 19. yüzyılda ve 20. 
yüzyılın başlarında, siyasal bilincin yükseldiği tarihsel dönemlerde, 
yabancı egemenliğine ve feodal hükümdarların baskılarına karşı 
yürütülen mücadeleler sırasında ortaya çıktı. Bu süreçte kadınların 
ezilmesine karşı yükselen sesler, dul kadınların yeniden evlenebilmesi, 
çok eşliliğin, sati4  ve örtünmenin yasaklanması, kadınların eğitim 
hakkı ve yasalar önünde eşitliği taleplerine  dönüştü.

4    Kocanın cenaze ateşinde yada ölümünden az sonra, dul kadınında kendini yakmasına 
dayanan eski Hint geleneği (AnaBritannica, Cilt 19).-ç.n.
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Sosyal yaşamdaki değişiklikler baskı 
biçimlerinin de değişmesine yol açtı; 1990’ların 
talepleri 1880’lerden doğal olarak farklıdır.    
Önemli olan nihai amacın değişmemiş  
olmasıdır;  aslında  tüm  bu  değişiklikler  
büyük  kurtuluş  mücadelesi  ve  sürecinin  bir  
parçasıdır. Güney Asya’da çağdaş feministlerin 
ortaya attığı sorunlar, yerli kültürden 
kaynaklanır. Bunlar, drahoma5, kadınlara yönelik şiddet,  tecavüz,  
ücret eşitsizliği,  ayrımcı yasalar,  kadınlar  üzerindeki  dinsel baskı, 
medyadaki olumsuz  kadın betimlemeleri gibi yerel sorunlardır.

Bu sorunların birçoğu Batılı feministler tarafındanda ortaya 
atılmıştır. Fakat bu gerçek, ne bu gibi sorunları bizim açımızdan 
gündem dışı kılar ne de Güney Asyalı feministlerin Batılı  feministlerin 
“takipçisi” olduğunu kanıtlar.

Eğer kadınlara yönelik baskının bazı şekilleri evrenselse mücadele  
biçimleri de evrensel olmalıdır ve olacaktır. Bütün dünyada kadınlar,  
cinsiyetçi medyaya,  çalışma hayatında ya da dinsel kurumlarda 
karşılaştıkları ayrımcılığa, kadınlara yönelik hertürlü şiddete vs. bu 
yüzden karşı çıkmaktadır. Bu gerçekler karşısında, Güney Asyalı 
feministlerin Batı taklitçisi  oldukları ya da lüzumsuz konularla 
uğraştıklarını nasıl iddia edebiliriz?  Sonuçta,  “Batılı feminizm” diye bir  
kavram söz  konusu değildir.  Çünkü Batı’da da çok değişik inceleme, 
strateji ve eylemleri olan farklı feminizm türleri vardır.

Asya’da, kadınların  toplumdaki  konumları  hakkında
sömürgecilikten önce  de tartışmalar  var mıydı?

Evet, kadınların konumları hakkındaki “tartışma” oldukça eskidir. 
Örneğin, kadınların dini bir sınıfa dahil olup rahibe sıfatını alıp 
alamayacakları, Buddha ve M.Ö. 6. yüzyıldaki takipçileri tarafından 
tartışılmıştır. Annesi öldükten sonra Buddha’yı büyüten teyzesi 
Gautami, elli kadınla birlikte rahibe olma isteğini kendisine iletmişti. 
Buddha  ilk önce, kadınları Sangha’ya6  kabul  etmek için erken 
olduğunu söyleyerek  bu talebi reddetti.

Ancak Gautami ve arkadaşları davalarından kolay vazgeçecek 
kadınlar değildi. Eğer erkeklere rahiplik payesi verilebiliyorsa, aynı 

5    Bir evlenmede gelinin güveye verdiği para ve mal.-ç.n.
6    Buddhacı rahipler topluluğu.-ç.n.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİM KORKAR FEMİNİZMDEN

Feministler erkek düşmanı mı?

Feministler erkeklerden nefret etmez. Fakat ataerkil sisteme, 
erkek egemenliğine ve saldırganlık, şiddet vb. ile tanımlanan erkeksi 
davranışlara (ki benzer davranış kalıplarını özümseyen kadınlar da 
vardır) karşıdır. Erkeği üstün gören ve erkeklere daha fazla hak tanıyan 
ataerkil sisteme ve ideolojiye karşıdır.

Bununla birlikte, tüm toplumsal sistemlerin devam etmesini 
sağlayan, insanlardır. Bir kadına tecavüz eden ya da döven sistem değil, 
bir erkektir. Kız çocuğuna mülkiyet hakkı tanımayan sistem değil, 
kendi babasıdır.

Bu nedenle biz, kadınları kendilerine eşit saymayan, kadınlara 
kendi mülkleriymiş gibi davranan ya da onları sadece bir mal gibi gören 
erkeklere karşıyız.

Ne yazık ki pek çok erkek, bu tür özelliklere sahiptir ve kadınlara 
hükmetmektedir. Hatta en ateşli “demokrat” ve “sosyalist” erkekler 
bile, toplumda eşitlikten dem vururken evlerinde ve kadın-erkek 
ilişkilerinde eşitliği hayata geçirmeye yanaşmaz.

Bununla birlikte, nasıl kadınların doğuştan anaç olmadıklarına 
inanıyorsak, erkeklerin de doğuştan saldırgan ve  egemen olmadıklarına 
inanıyoruz. Aslında, kadınlar kadar erkekler de yetiştirilme tarzları 
ve toplumsal şartlandırılmaların kurbanıdır ve toplumun onlar için 
belirlediği rollerin ve imajların kapanına kıstırılmış durumdadır.

Bizim  sorunumuz, pek çok erkeğin bu durumu farketmiyormuş 
gibi  davranması  ve  pek azının  daha  insancıl  ve  gerçekten  demokrat  
olmak  amacıyla,  bir  özgürlük  mücadelesi  vermeye istekli olmasıdır. 
Üstelik bazı erkekler, kadınların bu durumu kavramalarını sağlayacak 
uyarılarına kulak asmaz bile.

Feministler ataerkil sistemi koruyan,   destekleyen ya da haklı 
çıkaran, demokrat olmayan,  zorba  ve  saldırgan kadınları eleştirmekten 
de geri kalmaz. Madeleine Albright gibi  kadınlara tapmak için bir 
neden olabilir mi?
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Chipko Hareketi’nden kadınlar,  çevre ve enerji ile ilgili sorunları 
kadın bakış  açısından ele alıyor. Andhra Pradesh’de (Hindistan 
Yarımadası’nın güneydoğu kesiminde bir eyalet), kuzeydoğu 
eyaletlerinde ve Haryana’da binlerce kadın, içki mafyası, politikacılar ve 
polis arasındaki ilişkiye çomak sokmayı göze alarak, alkol bağımlılığına 
karşı mücadele ediyor.

Kırsal kesim de yaşayan kadınlar, bireysel düzeyde bile olsa, kendi 
adlarına seçim yapmaya başladıklarında, feminizm yolunda ilk adımı 
atmış oluyor. Bu kadınlar, okuma-yazma kurslarına gitmeye karar 
verebiliyor ya da kocalarına rağmen, kadın gruplarına katılabiliyor; 
koca dayağına cesaretle karşı koyabiliyor ya da cinsel tacizde bulunan 
toprak ağası, memur ya da polislere karşı halkı harekete geçirebiliyor.

Bizimkine benzer toplumlarda her kadın, içinde feminizmin 
tohumlarını taşır. Feminist olmak için ne feminizme özgü sözcükleri 
bilmeniz, ne de feminist kuramla donanmış olmanız gerekiyor. Gerekli 
olan, adaletsizliğin farkına varmak ve bu adaletsizliğe, kadınlara karşı 
ayrımcılığa ve çifte standarda son vermek için cesaret göstermektir. 
Bir köylü kadının, kimsenin ona dayak atmaya ya da tecavüz etmeye 
hakkı olmadığını ya da eşit işe eşit ücret ödenmemesinin adaletsizlik 
olduğunu bilmesi için feminist kurama aşina olması gerekmez.

Daha öncede belirttiğimiz gibi bazı orta sınıf kadınları kendilerini 
daha iyi ifade edip ortalıkta daha çok görünüyor olabilir. Ancak bu 
durumun onlara yada feminizme karşı kullanılacak bir tarafı yoktur.  
Tam tersine  almış oldukları eğitimi ve elde ettikleri ekonomik 
bağımsızlığı, kendilerinin ve başka kadınların  haklarını savunmak için 
kullanan bu kadınlar, övülecek bir iş yapmaktadır. Kim ne derse desin, 
orta sınıftan feministler, tüm öteki devrimci hareketlerde, kentli orta 
sınıftan grupların oynadığı rolü oynamaktadır. Gandhi, Jinnah, Nehru, 
Marx,  Mao, Ambedkar, Phule gibi öncülerin hepsi,  günümüzdeki 
halkçı mücadelelerin önderlerinin çoğu gibi orta sınıftandı. Orta sınıf, 
değişim hareketlerinin çoğunda aktif bir rol oynamıştır ve feminizm de 
buna bir istisna değildir.
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payenin kadınlara da tanınabileceği konusundaki düşüncelerini 
Buda’nın kuzeni Ananda’ya ilettiler. Ananda’nın ricası üzerine, 
Buddha kıdemli keşişlere danışarak kadınlara Bhikku’dan7  daha aşağı  
düzeydeki  Bhikkuni8  rütbesinin verilmesine razı oldu.

Bundan 2500 yıl sonra bile bazı dinlerde, kadınlar böyle bir 
hakka sahip olamamıştır.  Bize göre bu karar, dini açıdan kadınların  
konumunda köklü değişikliklere yol açan, ciddi bir feminist 
tartışmaydı. Bu kararın alındığı tarihten bu yana, çok sayıda kadın ve 
erkek, ataerkil normlara karşı çıktı.  Mira Bai, Rani Laxmi Bai, Razia 
Sultana, Rokeya Begüm, Raja Rammohun Roy, Savitrive Jyoti Phule 
bunlardan bazılarıdır.

Bize kalırsa feminizmi ithal bir ideoloji olarak tanımlamak, 
bilgisizliğin göstergesi olduğu gibi, ataerkil düşünce ve yapılara karşı 
yüzyıllardır mücadele veren kendi geleneğimize de hakarettir.

Benzer şekilde, Asya ülkelerinin bir çoğunda da kadınların eğitim 
hakkı ile ilgili tartışmalar sürmektedir. 18.yüzyılda Çinli bilgin Chen 
Hung-Mou, ünlü Mary  WolIstonecraft’tan  önce, kadınların eğitimi 
konusunda, “Yeryüzünde eğitilmesi imkansız bir kimse olamayacağı  
gibi, eğitmesek de olur, diyebileceğimiz bir kimse de söz konusu olamaz;  
öyleyse neden sadece kız çocuklarının eğitimini ihmal ediyoruz? Kızlar 
bebeklik döneminin hemen ardından, kadınlar bölümünde sıkı koruma 
altında büyütülürler. Onlar, evden çıkıp yabancı bir öğretmenden ders 
alabilen, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından teşvik edilen oğlan 
çocuklara benzemez... Biraz büyüyünce, çeyizlerini hazırlamaları için 
kızlara elişleri öğretilir, hepsi bu.” diye yazmıştı.

Erkeklerin kadınların sorunlarına çözüm aradığını mı 
söylemek  istiyorsunuz?

Evet, Doğu’da kadınların kurtuluşu için ilk kışkırtıcı eylemlerde 
bulunanların birçoğu erkekti. Örneğin Çin’de, KangYu-Wei, ayakların 
bağlanması9 ve kadınların ikincil konumda tutulmasına karşı çıktı. 
“Şimdi bir görevim var: geçmiş zamandaki sayısız kadının pek doğal 
yakınmalarını haykırmak. Şimdi güçlü bir arzum var: Çağdaşım 

7    Buddhacı rahip.-ç.n.
8    Buddhacı rahibe.-ç.n.
9   Eskiden Çin’de, küçükgörünmesi için, kız çocukların ayaklarının sargılarla sıkıca 
sarılması âdeti.-ç.n.
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olan 800 milyon kadını ıstırap denizinde boğulmaktan kurtarmak. 
Şimdi büyük bir özlemim var: Tahayyül edilemeyecek kadar çok 
kadını, geleceğin kadınlarını, eşitliğin ve bağımsızlığın mutluluğuna 
kavuşturmak.”

1855’te Mısır’da, Ahmet Fares El Shidyak, kadınların özgürlüğünü 
destekleyen One Leg Crossed the Other (Bacak Bacak Üstüne Atmak) isimli 
bir kitap yazdı.

Aşağı yukarı aynı dönemde, Kasim Amin’in, The New Women (Yeni 
Kadın) adlı kitabı olay  yarattı.  İran’da 1880 ve 1890’larda çok sayıda 
aydın erkek,  kadın haklarıyla ilgili olarak çok eşliliğe ve kadınların 
kapalı tutulmasına karşı çıktı. Hindistan’da ise sati ve kadınların 
köleleştirilmesine karşı etkin eylemlerde bulunan Rammohun Roy 
döneminden beri Vidyasagar, Ramakrishna, Rabindranath Tagore, 
M.K.Gandhi, Jawaharlal Nehru ve Syed Ahmed gibi çok sayıda 
toplumsal ve siyasal reformcu bu sorunlarla ilgilendi.

Bu dönemde Asya’da hiç kadın aktivist yok  muydu?

Aksine  pek çok kadın aktivist vardı, hatta 19.yy’da bile. 
Hindistan’da daha az tanınmış kadın hakları savunucularından biri 
Pandita Ramabai’dir (1858-1922). Pandita Ramabai, dogmacı olduğu 
için Hindu dinini eleştirmiş, daha 1880’lerde kadınların özgürlüğü 
için sesini yükseltmiş, bağımsızlığı kendi yaşamında da ilke edinmiş 
bir kadındı.

Kartini (1879-1904), Endonezya’da kadınların eğitim ve özgürlük 
mücadelesine öncülük etti ve geleneklere  meydan okuyarak  bir kız 
okulunun açılmasına önayak oldu. Babi10 inancına karşı çıkan ve 
ailesini terk eden İranlı Qurrat-ul-Ayn (1815-1951), peçe takmayı 
reddetmiş, halkın karşısına peçesiz çıkarak düşüncelerini savunmuş ve 
savaş alanında can vermişti.

Çinli Jiu Jin (1875-1907) ise Tokyo’da 
öğrenim görmek, devrimci siyasetle ve kadınların 
sorunlarıyla ilgilenmek için evini terk etmişti. 
Eylemlerinden ötürü tutuklanarak idam edildi. 
“Devrim, kendi evlerimizde kadınlara eşit haklar 
sağlayarak başlamalıdır.” diyen de Jiu Jin’di. 

10   İran’da19.yy’da ortaya çıkan, günümüzde Bahailik olarak anılan din.-ç.n. 
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Toplumun değişmesini istiyorsak işe kendimizden başlamalıyız. 
Durmadan misyonerler gibi değişimden söz edecek yerde, kendi 
hayatımızı bir iletiye dönüştürecek şekilde yaşamaya çalışmalıyız. 
Yaptıklarımız söylediklerimizden daha etkilidir.  Dünyadaki pek çok 
feminist grubun, kalıcı örgütler yaratmak amacıyla ortaklaşa karar 
almaya ve önderliği paylaşmaya yönelik, hiyerarşik olmayan, demokratik 
yapılar oluşturmaya çalışmasının nedeni budur. Bu çabaların birçoğu 
başarılı olmayabilir, ama en azından bu sayede demokrasi, saydamlık, 
paylaşma ve başkalarıyla ilgilenme gibi değerler yüceltilmiş, tartışılmış 
ve gündemde tutulmuş olacaktır.

Feminizm bir orta sınıf olgusu mudur?

Feminizm Güney Asya’da sadece bir orta sınıf hareketiymiş gibi 
görünebilir. Ancak gerçek böyle değildir. Medya daha çok kentlerde 
olup bitenlere yer verdiği ve orta sınıf feministlerin çoğu kendilerini 
daha iyi ifade ettikleri için böyle bir izlenim uyanmıştır. Orta sınıf 
feministler,  sadece feminist  hareket içinde faal olmakla kalmayıp aynı 
zamanda sorunlarını yazarak da dile getirmekte;  düşüncelerini gazete, 
dergi, sokak tiyatrosu, şarkı ve televizyon gibi farklı iletişim araçları 
aracılığıyla ifade edebilmektedir.

Kentli orta sınıf kadınlar ve örgütleri hakkında daha çok habere 
yer verildiği için, köylü ve kentli emekçi kadınların ya ezildiklerini 
hissetmediklerini ya da bu durumu değiştirmek  için  bir  şey  
yapmadıklarını  düşünme eğilimindeyiz. Oysa bunun gerçekle ilgisi 
yoktur. Aslında, kırsal alanlarda ve varoşlarda, kadınların sorunlarını ve 
yoksulluk, çevre, vb. konuları gündeme getiren binlerce kadın ve kadın 
grubu bulunmaktadır.  Ahmedabad SEWA’nin20 binlerce üyesi, Madras, 
Çalışan Kadınlar Forumu, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri 
Lanka”da binlerce sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu kadın örgüt 
ve grupları, dayağa, cinsel tacize ve ücret eşitsizliğine karşı eylemler 
düzenlemektedir.

20   Self Employed Women’s Assocition (Kendi İşinde Çalışan Kadınlar Birliği) -ç.n.
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Kadınların maruz kaldığı baskının temeli evde, ailede, cinsellikte 
ve kadın erkek ilişkilerinde olduğuna göre, özel olan politiktir ifadesi, 
kadınlar üzerinde ne kadar sistemli bir baskının olduğunu vurgular.

Özel sorunlarımızın ve ikincil konumumuzun, sistemle 
bağlantısının farkına vardığımızda, bu sorunlar kalıcı ve değişmez 
olmaktan çıkar. Feministler bu nedenle aile içinde kadınlarla erkeklerin 
başlarından neler geçtiğini   anlamaya, daha   önce herkesin önünde 
tartışmaya ve eylemde bulunmaya değmeyecek kadar önemsiz görülen 
konuları genel tartışmaya açmaya ve politikleştirmeye çalışır.

Dördüncüsü, tüm bu kişisel eylemler, 
hatta bireylerin düşünce ve inançları, toplumu 
ve insanlar arası ilişkileri etkiler (Yukarda 
kullanılan  politika sözcüğü,   iktidar   gücünün   
dağılımı   veya insanlar  arasındaki  iktidar  
ilişkilerinden  bahsetmektedir.).

Bazı örnekler verecek olursak; eğer bir kadın 
karşı koymaksızın kocasından dayak yemeyi 
kabul ederse, bu,  komşularına, çocuklarına 
ve kocasına razı geldiğinin; boyun eğdiğinin; 
aşağılandığının işaretini veren politik bir davranıştır. Bu davranış, 
kocanın karısının sahibi ve efendisi olduğu, kölesine istediği gibi 
davranabileceği inancını güçlendirir.

Aksine eğer bir kadın aşağılanmayı ve fiziksel  şiddete boyun  
eğmeyi red ederse bu tavrı, birinci örneğin tam tersi mesajlar veren 
bir politik davranıştır. Aynı şey drahoma yada başlık parası almak 
ya da vermekten tutun da  kız ve  erkek  çocuklara eşit davranıp 
davranmamaya kadar bütün kişisel seçim ve davranışlarımız için 
geçerlidir.  Aslında  gülümsemek bile sadece bizi ilgilendiren kişisel 
bir durum değildir, zira gülümsediğimizde genellikle etrafımızdaki 
insanlar da gülümsemeye başlar,  ciddi bir ifade takındığımızda ise 
gülümsemeleri silinir.  Biliminsanları, Amazonlar’daki bir kelebeğin 
kanat  çırpışından doğan  esintinin, Endonezya’da kasırga başlatacak 
kadar iklim üzerinde etkili olabildiğini belirtmektedir. O zaman, 
çevremizdeki toplumsal atmosferin her hareketimizden ya da 
hareketsizliğimizden etkilenmesine şaşmak mümkün mü?

Sonuç olarak, “özel olan politiktir” sloganı, bireyin özel yaşamına 
sahip çıkması ve nerede durduğunu göstermesi ile ilgilidir.
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Sri Lanka’lı iki  kadın, Sugala (Mahavamsa’lı) ile Gajaman Nona, 
kadınların edilgenlik ve iffet kalıplarına hapsedilmesine karşı çıkarak, 
kadının bireysel özelliklerinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. 
Sugala, Kral I. Parakrama Bahu’ya karşı ülkesini savunmak için savaştı. 
Gajaman Nona’nın yazdığı şiirlerden bazıları, bir kadın için aşırı 
derecede müstehcen olduğu gerekçesiyle erkekler tarafından eleştirildi.

Artık  kadınlar  eğitim, istihdam, oy hakkı vb. çeşitli demokratik 
haklara sahipken günümüzde feminist mücadele hâlâ  gerekli 
mi? Ayrıca  kadın başbakanlarımız, siyaset alanında  güçlü 
kadın önderlerimiz  ve meslek sahibi kadınlarımızın olduğu 
bir gerçek değil mi? Öyleyse neden hâlâ feminizme gereksinim 
duyuyoruz?

Güney  Asya’da  kadınlar iş gücünün aktif bir parçası olmuş, 
hatta bazı kadınlar ekonomik bağımsızlığını kazanmış olsa da en 
düşük ücretli işlerde gene kadınlar çalışmakta, hatta kimi zaman 
ücretsiz çalıştırılmaktadır.  En “tepede” olanların bile çok azı, karar 
mekanizmalarında ya da yönetici kadrolarda yer alabilmektedir. 
Kadınlar çoğunlukla temizlik ve ev işlerinde ya da kayıtdışı sektörlerde 
çok düşük ücretlerle çalışmaktadır. Kadınlar için değişen bir şey yok, 
hâlâ en son işe alınan ve en önce işten atılan onlar oluyor. Fabrikaların 
makineleşmeye ve modernleşmeye başlamasıyla ilk işten atılanlar 
kadınlar oldu; onların yerini erkekler ve makineler aldı. Bunun 
Hindistan’daki en yakıcı örneği, çok sayıda kadın işçinin işten atıldığı 
tekstil sanayisidir.

Sri Lanka’da, ortalama insan ömrü ve okur yazarlık gibi konularla 
ilgili istatistiklerde, kadınlar  bir zamanlar  oldukça yüksek oranlara 
sahipken son 10-15 yılda, durum çok  kötüye gitmeye başladı. 
Hindistan’da, kadın nüfusu oranının erkeklerden düşük olmaya devam 
etmesi,  kadınların  yaşama şansının  azaldığı  anlamına geliyor. Halen 
milyonlarca kadın ve kız çocuğu, ataerkil sistemden kaynaklanan 
ihmal, ayrımcılık ve şiddet yüzünden ölüyor.

Güney Asya ülkelerinin birçoğunda, kadınlara bir yandan daha 
fazla fırsat tanınmakta, yasalar onların lehine iyileştirilmekte ve 
toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılık artmaktayken öte yandan, 
ataerkil sistemler yeniden güç kazanmaktadır.
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Her türden dinsel tutuculuk, kadınların daha fazla kısıtlanmasına 
yol açmaktadır. Örneğin, Pakistan’da ilerici aile yasalarının yerini 
kadınların aleyhine işleyen yasalar aldı. Bangladeş’de kadınları  
güçlendirmek için oluşturulan kadın grupları ve sivil toplum örgütleri, 
kökten dincilerin  sürekli saldırısı  altında.  Hindistan’da  ise sağ eğilimli 
Hindu gruplar, ataerkil rol modellerini diriltmeye çalışıyor. Öte yandan 
piyasa tacirleri, pornografiyi yaygınlaştırarak kadınların saygınlığını 
inanılmaz ölçüde zedelemekte, itibarını kaybetmiş ve nerdeyse tarihe 
karışmış olan güzellik yarışmaları, küresel ve liberal politikalar 
sayesinde paldır küldür geri geliyor.

Ekonomik sıkıntılar kadınlara karşı ayrımcılığın artmasına yol 
açıyor. Örneğin, Hindistan’da kız bebeklerin öldürülmesi, Güney 
Hindistan’daki köylere kadar yayıldı ve drahoma talebi, daha önce böyle 
bir geleneğin olmadığı topluluklarda da gündeme gelmeye başladı. 
Genel olarak Güney Asya ülkelerinin tümünde, kadınlar her alanda, 
erkeklere kıyasla geri kalmış durumdadır.

Yedi Güney Asya ülkesinin dördünde devlet başkanı 
seçilebilmelerine rağmen, kadınların siyasete katılım oranının 
düşüklüğü dehşet vericidir. Bağımsızlıklarını kazandıkları tarihten 
bu yana hiçbir Güney Asya ülkesi parlamentosunda, kadınların sayısı 
hatırı sayılır bir rakama ulaşamadı. Bu nedenle bir kaç kadının önemli 
mevkilere gelmesi, Güney Asya ülkelerinde kadınların konumunun 
genel olarak tatmin edici bir düzeye ulaştığı anlamına gelmez: tam da bu 
yüzden feministlerin rehavete kapılmamaları gerektiğini düşünüyoruz.
Maalesef feminizme hâlâ çok fazla ihtiyaç var.
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erkeklerle, köle ruhlu, karaktersiz, ürkek kadınların yaratılmasına yol 
açan da bu basmakalıp özelliklerin dayatılmasıdır. Bizim isteğimiz, 
oğlanlarla kızların ve erkeklerle kadınların olumlu “eril”ve “dişil” 
nitelikleri özümseyerek, kendi kapasitelerini geliştirebilmeleridir.

Feministler, asla olumsuz “eril” nitelik ve alışkanlıkları 
özümsemek hevesinde değildir. Dünya, hali hazırda erkek şiddetinin 
ve saldırganlığının ağırlığı altında çökmektedir ve daha fazlasını 
kaldıramayacak durumdadır. Aslında erkeklerin kadınlara daha çok 
benzemesini, örneğin çocuklara ve yaşlılara bakmalarını, ev işlerini 
yapmalarını tercih ederiz. Bu durum, erkekleri yumuşatacak, daha 
duyarlı ve insanca davranmalarını sağlayacaktır; ayrıca bu vesileyle 
kadınları bazı işlerin yükünden kurtaracaktır.

Eğer cesaret, korkusuzluk,  akılcılık, verimlilik gibi nitelikler “eril” 
nitelikler sayılıyorsa, kadınlar kuşkusuz bu özellikleri özümsemeli ve 
hayata geçirmelidir.

Feministlerin sloganı: “Özel olan politiktir!”

Feministler tarafından ortaya atılan en önemli sloganlardan biridir 
bu ve birden çok anlama gelmektedir. Herşeyden önce, feministler 
özel ve politik yada ev içi ve kamusal alan türünden sınıflandırmaların 
gerçek dışı ve sorunlu olduğu düşüncesindedir.

Toplumsal olan her şeyin özel yaşamımız ve  aile yaşamımız 
üzerinde de etkili  olduğunu  hissettiğimiz gibi, bunun tersinin de 
geçerli olduğunu düşünüyoruz. Toplum ve aile birbirinden bağımsız 
düşünülemez; aksine sürekli içiçe geçer. Kamusal politikalar, tartışmalar, 
programlar bizim özel yaşamımızı da aile yaşamımızı da etkiler. Aynı 
zamanda aile içinde öğrendiklerimiz ve yaptıklarımız kamusal alana 
yansır.

İkincil olarak, ancak özel yaşamımızda var olan baskıyı anlayıp 
çözümleyerek,  kamusal ve politik alanda kenara  itilmemizin 
nedenlerini kavrayabiliriz. Feministler, kişisel deneyim ve özel 
duygulara gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurgular.

Üçüncüsü,  kadınların aile içinde sömürülmesi ve ikincil 
konumundan kimin sorumlu olduğu açığa çıkarılmadan, hesap 
sorulmadan ve sorunun çözümlenmesi için uğraş verilmeden, bu sorun 
ailelerin “özel sorunu” gibi geçiştirilemez.
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Özgürlük, eşitlik, adalet!

Her birimizin için de bir erkek ve de bir kadın vardır;
her ikisinin de beslenerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Feministlerin, anaerkil sistemin(matriarka) ataerkil sistem
(patriarka) yerine geçmesini istedikleri doğru  mudur?

Böyle bir soru, feminizmin ya tamamen yanlış anlaşıldığını gösterir 
ya da feminizmi  gözden düşürmek amacıyla sorulmuştur.  Şimdiye  
kadar,  anaerkil  sistemin ataerkil  sistem  
yerine  geçmesini  istediğini söyleyen 
veya yazan bir feminist hakkında 
bir şey duydunuz mu? Eğer böylesi 
ifadelere rastlamadıysanız,  soru belki 
de sizin toplumsal cinsiyet eşitliğini 
kabul etmekteki yetersizliğinizden 
kaynaklanmaktadır. Öyle anlaşılıyor 
ki bazı insanlar, her şeyin hiyerarşiden 
ibaret olduğunu düşünebiliyor.

Feministler kölelik, hiyerarşi 
ve eşitsizliğin her türüne karşıdır; 
biz özgürlük, eşitlik ve adalet için 
mücadele ediyoruz.

Bir kadın erkek gibi davranacak olsa ona “şeytan” denir, ama
bir erkek kadınlara özgü davranışlar sergilediğinde ona
azizlik yakıştırılır. Hal  böyleyken siz feministler, neden
erkeklere benzemek istiyorsunuz?

Öncelikle erkeklerin başka, kadınların başka nitelik ve özelliklere sahip 
olduğunu ya da olması gerektiğini kabul etmiyor ve buna inanmıyoruz.   
Biz,   erkeklerin de kadınlarında “eril” (güçlülük, cesaret, korkusuzluk, 
hâkimiyet, rekabetçilik vb.)  ve  “dişil”  olarak adlandırılan (birinin 
bakımını üstlenme, besleme, sevme, ürkeklik, itaat vb.) niteliklere sahip 
olabileceğine yada bu özellikleri geliştirebileceğine inanıyoruz. Bunlar 
insani niteliklerdir ve ne yalnız erkeklere nede yalnız kadınlara özgüdür.

Ataerkil sistem erkeklere başka, kadınlara başka nitelikler dayattığı 
için, sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buyurgan, hoşgörüsüz ve saldırgan 
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İKİNCİ BÖLÜM

EKONOMİK YAŞAM, SÖMÜRGECİLİK, MODERNLEŞME ve 
KADINLAR

Ekonomik özgürlük yeterli mi?

Yakın geçmişte uygulanan politikalar, kadınların özgürlüğünü  
sağlamadı  mı sizce?   Bu politikalar kadınların ev dışına 
çıkmasını ve iş gücüne katılmasını sağladı; onları ekonomik 
özgürlüğe kavuşturdu.

Bu  değişikliklerden yararlanan aslen orta sınıftan kadınlar olup, 
onlarında sayısı azdır; bu sayı artmalıdır. Unutulmaması gereken bir 
nokta da işçi sınıfı kadınlarının, her zaman üretici faaliyetlerde yer aldığı 
ve zaten iş gücünün bir parçası olduğudur.  Sanayileşmenin sonucu 
olarak, küçük işyerlerinde çalışan pek çok kadın işten çıkarılırken, 
tarım alanındaki modernleşme sonucu da çok sayıda kadın çiftçi 
işinden oldu. Evlerin üretimin merkezi olmaktan çıkmasıyla eskiden 
üretim faaliyetinin itici gücü olan kadınlar, bu alandan dışlandı; 
dolayısıyla evdeki ve toplumdaki konumları sarsıldı. Bu durum tüm 
Güney Asya için geçerlidir.

Bizler, evlerinden çıkarak işgücüne katılmak isteyen ve buna 
ihtiyaç duyan kadınları destekliyor ve sayılarının artması gerektiğini 
savunuyoruz.   Düşük ücret,   sağlıksız çalışma koşulları, fazla mesai, işe 
alma ve işten çıkarmada keyfi uygulamalar, örgütlenme özgürlüğünün 
engellenmesi, cinsel istismar vb. türünden kadın işgücünün 
sömürülmesini yaygınlaştıran politikalara karşıyız. Kadınların 
kurtuluşu için önemli bir unsur olsa da, tek başına ekonomik özgürlük 
yeterli değildir. Ekonomik bakımdan bağımsız olan pek çok kadın, 
kocalarından ya da ailedeki erkeklerden aşağı konumdadır; evde 
ayrımcılığa uğrar.

İşin bir başka yönüyse, kadınların erkeklerden daha aşağı olduğunu, 
dolayısıyla onların hükmü altında bulunması gerektiğini savunan 
ataerkil ideolojiyi ve zihniyeti değiştirmeye çalışmaktır. Dolayısıyla 
kadınların ekonomik özgürlüğü düşünce, tavır ve davranışların 
değişimine eşlik etmelidir.
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Kalkınmayla sorunlar çözülüyor  mu?

Aslına bakacak olursanız, eğer yol almak istiyorsak bir süre için bu 
gibi istismarlara tahammül etmemiz gerekmez mi? Bir kez ilerleme 
kaydedersek, olumsuz özellikler kendiliğinden ortadan kalkar.

Baskı ve sömürünün kalkınma sayesinde yok olacağının garantisi 
yoktur.  Gerçekten de geçmiş deneyimler çoğu zaman bunun böyle 
olmadığını göstermektedir. Ülkelerimizde uygulanmakta olan kalkınma 
modeli, kapitalist üretim biçimine dayanmaktadır. Kapitalist gelişme ise 
tarihsel olarak toplumsal cinsiyeti pekiştirmiş ve kadınların daha fazla 
sömürülmesine neden olmuştur.

Örneğin, bir zamanlar Avrupa’da, kadınların önemli bir role sahip 
olduğu ev; üretim, tarım ve hayvan yetiştiriciliğinin merkeziydi. Ne var 
ki sanayi devrimi, kadınların rolünün değişmesine neden oldu. Yoksul 
kadınlar ucuz işgücü olarak fabrika ve madenlerde çalışmaya ve yeni kuşak 
emekçileri doğurup yetiştirmeye zorlandı. Burjuva kadınlar ise ev kadını 
olarak evlere kapatıldı, rolleri neslin devamını sağlamakla sınırlandırıldı. 
Bu duruma uymayı reddeden bağımsız burjuva kadınlar, toplum dışı ilan 
edilerek cezalandırıldı. Dolayısıyla sanayi devrimi ile yoksul kadınların 
sömürülmesi ve zengin kadınların tecrit edilmesi süreci başlamış oldu.

Güney Asya ülkelerindeki kalkınma modellerine baktığımızda, 
benzer eğilimleri görmek mümkündür ve bu durum devam edecek gibi 
görünmektedir. Kalkınmanın şimdiki şekli, sadece kadınların konumunu 
zayıflatmakla kalmayıp yoksulu daha yoksul kılmakta, ülke içindeki 
eşitsizliğin yanısıra, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki eşitsizliği de 
artırmakta; aynı zamanda doğanın ve çevrenin kaygı uyandıracak ölçüde 
tahribine neden olmaktadır.

18. yüzyıl  Avrupasındaki  gelişmeler
Güney  Asya  kadınlarını  nasıl  etkiledi?

Avrupa emperyalizmi, sömürge konumundaki ülkeleri Avrupa 
kapitalist düzenine doğrudan bağlayarak, bu ülkelerde önemli 
değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler sadece siyasi ve idari düzeni değil, 
var olan iktisadi ve toplumsal düzeni de temelden sarsarak, sömürge 
halklarının yaşamlarında köklü değişimlere neden oldu. Kadınlarda tüm 
bu değişimlerden payını aldı.
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Biz kadınlar,  çocuk bakmak için özel  kollara ya da sevgi  ve ilgi 
üreten özel salgı bezlerine sahip değiliz! 

Eğer bir kadın yemek yapabiliyorsa bir  erkek de yapabilir; 
çünkü yemek yapmak için rahim gerekmez!

Eğer yeryüzünde annelik, fedakarlık ve başkalarına  bakmak için 
hayatını vermek gerçekten önemseniyor olsa (yani bu uğraş Nobel 
Ödülü’ne aday olmaya değer görülse), erkeklerin bunu kadınların 
tekeline bırakmayacağından emin olabilirsiniz. Anneliğe atfedilen tüm 
bu övgülere rağmen, erkekler annelik yapmaya yanaşmaz.

Madem hayatımızı bir başkası için feda etmek diğer tüm uğraşlardan 
daha üstündür; öyleyse tamda bu nedenle, biz kadınlar  bencillik 
etmeyip erkeklere annelik, paylaşım ve bir başkasının bakımını 
üstlenme deneyimlerini tatma şansı vermeliyiz!

Demek istediğimiz şu ki; annelik yeteneği ve becerisi illa ki doğuştan 
gelmez, yani biyolojik olarak belirlenmiş değildir. Erkekler de annelik 
yapabilir. Kaldı ki bazıları zaten yapmaktadır. Mahatma Gandhi’nin, 
ancak analık niteliklerini geliştirdiği zaman kendisini iyi  bir insan 
olarak kabul edebileceğini söylediği rivayet edilmektedir.

Bize göre, ataerkil sistemin en büyük kötülüklerinden biri, 
kadınlarla erkekler, doğayla kültür, duygularla akıl arasında gereksiz 
kutuplaşmalar yaratmış olmasıdır. Ataerkil sistem ve kapitalizm, 
erkeklere çocuk bakma ve yetiştirme fırsatı tanımaz. Bunun sonucu 
olarak da erkekler çoğunlukla katı, sert, duyarsız ve sevgisiz insanlar 
olur çıkar.

Çoğu feminist herkesin yumuşak, nazik ve güçlü, eğitici, verici 
ve kendinden emin, duygusal ve mantıklı olabileceğine ve olması 
gerektiğine inanır. Kadınlarda erkeklerde “dişil” ve“eril”  nitelik ve 
sorumluluklara sahip olmalıdır.
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Peki, feministler  anneliğe  karşı  mı?

Zaman  zaman bizlere  yöneltilen bu tür sorular ve feministlere  
karşı öne sürülen iddialar sabrımızı taşırıyor. Bu gibi ithamlar çoğu 
zaman feminizme karşı duyulan tedirginliği açığa vuruyor.

Hiç kuşkusuz feministler kadınların çocuk sahibi olmasına karşı 
değil; ancak biz anne olmanın her kadının kaderi olduğunu ya da 
kadınlığın annelikle özdeş olduğunu düşünmüyoruz.

Biz, kadınların çocuk sahibi olup olmama konusunda seçim 
şanslarının olması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda böylesi bir seçim 
yasal, toplumsal ya da psikolojik olarak ülkelerimizin birçoğunda 
mümkün değil. Bu nedenle bizim mücadelemiz, kadınların daha fazla 
seçim şansına  sahip olabilmelerine yöneliktir.

Ayrıca, çocuk doğurabilmek kadınlara özgü olsa da (erkekler dahil) 
herkesin çocuk yetiştirebileceği ya da onlara annelik yapabileceği 
kanısındayız. Annelik, fiziksel olarak çocuk doğurmak anlamına 
gelmez. Bir insana bakmak, onu beslemek, ona şefkat ve ilgi göstermek 
anlamına gelir. Bir başka insanı eğitmek, 
fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda 
bulunmaktır anneliktir.

Bu tanıma göre annelik herkes 
tarafından yapılabilir; sadece doğum yapan 
kadınlar tarafından değil. Kendileri çocuk 
doğuramadıkları halde mükemmel birer anne 
olan bir çok kadın vardır. Öte yandan, çok 
çocuk doğurup da onlara kötü davranan, hatta 
şiddet uygulayan annelerde vardır. Bununla 
birlikte,  birçok kadın anne olmayı alınyazısı olarak görür. Bu durum 
hem başka seçeneğin olmayışından hemde anneliğin yüceltilmesinden 
kaynaklanmaktadır.

Kadınlara, istekle özveride bulunma ve yaşamlarını adadıkları 
insanlar için acı çekme yetenekleri yüzünden hayranlık duyulur. Bu 
durum, kadınlar için psikolojik bir tuzak olagelmiştir. Böylesi bir 
yüceltme, üzeri şeker kaplı acı bir ilaca benzer; kuşaklar boyunca 
kadınlar bu bir tadımlık şekerle aldatılmış ve kendilerini kuşatan, 
boğan ve kımıldayamaz hale getiren rollere razı edilmiştir.
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Sömürgecilerin siyasetleri ve uygulamalarıyla, kadınların durumu 
eskisinden beter hale geldi. Örneğin, sömürge öncesi topluluklarda 
kadınlar öncelikle besin üretiminde çalışıyordu. Kadınlar, sömürge 
döneminde de besin maddeleri üretmeye devam etmelerine rağmen, 
tarım politikalarının değişmesi sonucu,  çay,  kahve,  kauçuk gibi peşin 
para ile satılan ürünlerin yetiştirildiği büyük çiftliklerle fabrika ve maden 
ocaklarında çalıştırıldı.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Güney Asya’da da burjuva kadınlar 
evlere kapatılmış; ancak sınırlıda olsa kendilerine eğitim ve bazı temel 
haklar verilmiştir. Öte yandan, erkeğin ailenin tartışmasız reisi olması 
türünden temel yasalar, ataerkil sistem tarafından korunuyordu. Hem 
Avrupa’da hemde sömürge ülkelerde, kapitalizmin gelişmesi ve yayılmasıyla 
birlikte, ataerkil yapılar da güçlendi. Kadınlar ev içi üretimde daha önce 
sahip oldukları hakları  kaybetti, tarla ve fabrikalarda  sömürüldü yada 
evlere hapsedildi.

19.yüzyılda sömürgeciler tarafından yaygınlaştırılan kapitalist kültür, 
ataerkil sosyo ekonomik değerleri daha da güçlendirdi. Ne yazıkki eski 
sömürgecilerle bağlarımız bugünde devam etmektedir.  İktisat, siyaset, 
hukuk ve eğitim sistemlerimiz hâlâ büyük ölçüde Britanya modeline 
dayanmaktadır.

Sık  sık  duyduğumuz ataerki (patriarka) sözcüğünü 
kısaca açıklayabilir  misiniz?
 
Ataerki sözcüğünün kelime anlamı, babanın ya da aile reisi sayılan 

adamın egemenliğidir. Burada ise ataerkil sistem, erkeklerin ailenin tüm 
bireylerini, mülkleri ve iktisadi  kaynakları denetim  altında tutma ve 
önemli kararlar verme yetkisine sahip olduğu toplumsal sistem anlamına 
gelir.  Bu toplumsal sistem,  erkeğin kadından üstün olduğu inancından 
hareketle, kadınların erkekler tarafından denetlenmesini 
mümkün ve zorunlu kıldığı gibi,  kadınları erkeğin 
mülkünün bir parçası sayar. Bu düşünce tarzı, çoğu 
dinsel kural ve uygulamaların temelini oluşturur;  
kadınları evlere hapseden, onların yaşamlarını denetim 
altına alan tüm toplumsal uygulamaların kaynağına 
ışık tutar. Erkeklere kadınlardan daha çok hak tanıyan, 
çifte standartlı ahlak anlayışı ve yasalar,  kadınları aynı 
zamanda hem özel hem de kamusal alanda ezen ve 
ikincil duruma düşüren ataerkil sisteme dayanır.
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Çifte gün, çifte yük, çifte vardiya...
İş hayatındaki eşitsizliğin asıl nedeni, ev hayatıyla daha fazla 
ilgilenen kadınların bu yüzden erkeklerden daha verimsiz 
olması değil  mi?

Bu iddia kapitalizmde, ailenin reisi olarak erkeğe, eşinin, 
çocuklarının ve kendisinin giderlerini kapsayıcı bir bedel (aileyi 
geçindirecek bir ücret) ödendiği varsayımından kaynaklanır. Bu bakış 
açısına göre kadınların yaptıkları üretim, aile gelirine sadece katkıda 
bulunmak içindir ve bu nedenle erkeklerinkine eşdeğerde bir iş yapsalar 
bile onlara erkeklerden daha az ücret ödenmesi doğaldır.

Oysa gerçek oldukça farklıdır. Araştırmalar 
pek çok ülkede, ailelerin ortalama yüzde 25-40’ının 
geçimini kadınların sağladığını ya da bekar anneler 
tarafından çekip çevrildiğini göstermektedir. Bu 
kadınlardan bir çoğu, yoksulluk içinde yaşamakta 
veya düşük gelirli işlerde çalışmaktadır. Aynı 
zamanda, yukarda sözünü ettiğimiz kapitalist 
ve ataerkil önyargılardan dolayı işyerlerinde 
ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Kadınlar fabrikada, tarlada ya da çiftliklerde çalışmanın yanı sıra, 
yemek yapma, ev temizleme, çamaşır yıkama, su ve odun taşıma, 
çocuklara bakma gibi ev işlerine de saatler harcar. Böylece kadınlar, 
çifte gün, çifte yük, çifte vardiyaya maruz kalır ve hem“ücretli iş” (iş 
gücünün parçası olarak)  hem de  “ücretsiz iş” (evde)  yükünü taşır. Bu 
çifte yük, kadınların daha iyi bir işe girmesini, kendini yetiştirmesini 
ve mesleğinde yükselmesini engeller. Eğitimde fırsat eşitliği olmadığı 
için kadınlar daha az beceri gerektiren ve daha düşük ücretli işlerde 
çalışmak zorunda kalır.

Ne var ki tüm bu  olumsuzluklara rağmen, kimse kadınların  işlerinde 
daha az verimli olduğunu iddia edemez. Aslında, birçok iş kolunda 
erkeklerden daha çalışkan, daha becerikli ve disiplinli  oldukları için 
kadınlar tercih edilmektedir.
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Feministler, çatışma ve adaletsizliğin eksik olmadığı aileler 
üzerindeki perdeyi kaldırarak, aile ortamını insanların daha mutlu 
olacağı bir yer haline getirmeye çabalar aslında.

Bedenimizdeki hastalığı teşhis etti diye doktora düşman diyebilir 
miyiz? Tam da bu nedenle  hastalıkların teşhisi için nasıl doktora  
başvuruyorsak,  ailelerimizin  sağlığa kavuşması için de feministlerin 
cesur dürüstlüğüne ve içten kaygılarına kulak vermeliyiz

Bu türden bir “huzuru” ne pahasına  olursa olsun korumak 
isteyenler, kast yapısını korumak  ve  Hint köylerinin  “huzurunu”  
güvence  altına  almak  isteyen  Brahmin’lere19  ya da köle emeğine 
dayalı düzenini sürdürmek isteyen toprak ağalarına benzer.

İlerici insanların, kadınlara ilişkin konulara gelince geleneksel 
değerlerin savunucuları oluvermeleri akıl almaz değilmidir?

Bu gibiler, düzeni  değiştirmeye  çalışan ve bunu başaran köylüleri ya 
da işçileri suçlamaz;  oysa evlere kapatılmayı, erkeklere boyun eğmeyi 
ya da kötü muameleye maruz kalmayı reddeden kadınları huzuru 
bozmakla suçlar. Aslına bakılacak olursa, kadınları ve  kişiliklerini  ezen, 
huzursuzluğa sebep olan ve yuvaları yıkan bizzat ataerkil toplumsal 
sistem değil midir?

Birçok feminist, eve ve aileye karşı olmadıkları halde, her ikisini de 
korumanın tek yolunun ev ve aile içerisindeki kadın-erkek ilişkilerinin 
doğasını değiştirmek olduğu konusunda hem fikirdir. Bundan böyle, 
barış ve uyum kadınların bedelini ödediği bir süreç olarak devam 
edemez.

Aile içinde erkek diktatörlüğüne izin verip de aile dışında 
demokrasiden söz edemeyiz. Gerçek anlamda demokratik ve eşitlikçi 
toplumların, ancak demokrasi, eşitlik ve karşılıklı saygının aile içinde 
yerleşmesiyle kurulabileceğine inanıyoruz. Toplumda gerçek barış, 
evde barış sağlanırsa kurulabilir. Feministler  olarak biz haykırıyoruz.    

ev içi şiddete sessiz kalma
Pek  çok feminist, insanların tercihleri ve seçimleri doğrultusunda 

farklı tarz aileler,  evlilikler ve birliktelikler olabileceğine inanır. Karşı 
cinsle  (heteroseksüel)  ilişki ve evlilik bir tarz,  eşcinsel  ilişki ve evlilik  
ise bir  başka  tarzdır. İnsanlar ayrıca evlenmeden de bir arada yaşamayı 
seçebilir yada bir kaç insan, ev ve evişlerinin paylaşıldığı bir topluluk 
oluşturabilir.
19   Hindu’lar arasında en yüksek kast.-ç.n.
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paylaşmalarını, geceleri feryat eden bebeklerle ilgilenmelerini 
istemedikleri sürece, huzur vardır.

Kadınlar  eşitlik  ve  adalet  istemeye  başladığı  zaman  sorunlar da  
başlar.  Kadınlar  acı çekmekten,  hakarete  uğramaktan  ve  gerilimden  
rahatsız  olmaya ve bu rahatsızlıklarını ifade etmeye başlayınca “huzur” 
bozulur; kocalarından “Bütün gün çalıştıktan sonra eve bu şikâyetlerle 
karşılaşmak için mi geliyorum?” şeklinde sözler işitmeye başlarlar.

“Huzurlu” evlerimiz!

Bir kadın ne zaman paspas olmayı reddederse 
feminist olmakla suçlanır…

Huzurlu evlerimize biraz daha yakından bakalım: Ailelerde çatışma, 
gerilim ve şiddet olduğunu gösteren sayısız işarete rastlayacağız. Hangi 
toplumsal sınıftan olursa olsun, milyonlarca evde kadınlar tehdit 
ediliyor, dövülüyor ve aşağılanıyor.

Güney  Asya’da milyonlarca evde, bir kızın doğumu bile uğursuzluk 
sayılır. Yüzyıllardır  kız  bebeklerin  doğar  doğmaz  öldürüldükleri  
bilinen  bir  gerçektir.  Bilimsel gelişmeler  Hintlilerin  ana rahmindeki  
dişi ceninleri yok etmesine de olanak veriyor artık. Araştırmalar, 
kız bebeklerin oğlan bebeklere kıyasla daha kısa süre emzirildiğini, 
daha az beslendiğini ve tıbbi olanaklardan daha az yararlanabildiğini 
göstermektedir. Bunun yanısıra kadınların sağlık sorunlarıyla da pek 
az ilgilenilmekte, Güney Asya’da doğum sırasında her yıl binlerce genç 
kadın yaşamını yitirmektedir.

Tüm bu ihmal ve kadına karşı şiddet yüzünden  Güney Asya’da kadın 
cinsinin erkek cinsine oranı kaygı verecek derecede düşüktür. Ataerkil 
şiddet, ihmal ve ayrımcılık yüzünden bu bölgedeki kadın nüfusu, 
normalin yaklaşık 74 milyon altındadır.  Bu, kadınlar için “huzurlu”bir 
durum mu?

Getirdikleri drahoma yeterli görülmediği için yakılan gelinler, keyfi 
şekilde boşanmaya zorlanan yada akrabaları tarafından sakatlanan 
kadınlar“ huzur içinde” midir?

Feministlerin değil, hükümetlerimizin ve Birleşmiş Milletler’in 
istatistikleri de bize, ailenin kızlar ve kadınlar için muhtemelen en 
güvensiz yer olduğunu göstermektedir.
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Modernleşme ne  getirdi?
Hal böyle olsa da modernleşmeyle birlikte, kadınlara 
elbette toplumda layık oldukları yer verilecek, kadınların 
ev işleri azalacak  ve kadınlar evlerden çıkarak ekonomik 
bağımsızlıklarını kazanmayacaklar  mı?

Kanıtlar, modernleşme programlarının yorumlanması ve 
uygulanmasında eril önyargıların içkin olduğunu,  bununda kadınların 
önemsenmemesi ve hatta kimi durumlarda işgücünden dışlanmasına 
yol açtığını göstermektedir. Örneğin, her iki Pencap’ta da   (Hindistan  
ve Pakistan),   makineleşmenin   ivme   kazandırdığı  “yeşil devrim”, 
kadınları geleneksel tarım faaliyetlerinin çoğundan dışlamıştır. Teknik 
beceriler öncelikle ve yalnızca erkeklere  verildiğinden, kadınlar işsizliğe 
mahkûm edilmektedir. Ayrıca bu gibi gelişmeler, refah düzeyi yükselen 
erkek çiftçilerin, zenginlikleri ve toplumsal durumlarıyla övünmek 
için, ailelerindeki kadınları eve kapatmasıyla sonuçlanmaktadır.

Sri Lanka’daki Mahaveli projesi kapsamında, bağımsız kadın 
çiftçilere çok küçük bir toprak parçası tahsis edilmiş 
olması benzer sorunlara yol açtı. Buna bağlı olarak 
kadınlar kredi, eğitim vb. haklardan mahrum 
edildi. Düşük ücretli, vasıfsız işlerde çalışmaya yada 
evlerine dönmeye zorlandılar ve böylece ekonomik 
bağımsızlıklarını sağlayacak her türlü fırsattan 
yoksun kaldılar. Buna benzer durumlar Bangladeş 
ve Nepal’de de söz konusudur. Bu yüzden şimdiki 
haliyle kalkınma  ve modernleşmenin bizim gibi ülkelerde kadınların 
konumunu ve durumunu iyileştireceğine dair pek az umut vardır. 
Bundan dolayı feministlerin, kalkınmanın  kadınlara  hangi noktalarda 
ket vurduğunu tam olarak saptamaları ve daha yararlı politika ve 
programlar talep etmeleri gerekir.

Çok sayıda kadın araştırmacı, Güney Asya ülkelerindeki kalkınma 
programlarını değerlendirmekte ve bu programlardaki eril ön yargıları 
meydana çıkarmaktadır. Sonuç, mevcut kalkınmanın Güney Asya’daki 
yoksullar ve kadınlar açısından “yanlış-kalkınma” ve “yanlı-kalkınma” 
(erkeklerden taraf) olduğudur.
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Ev  kadınından  feminist  olur  mu?
Sadece  ev kadını olmaya karar vermiş bir kadına 
feminist  diyebilir  misiniz?

Her şeyden önce ev kadınlarının ne kadar çok iş yaptığını göz 
önünde bulundurarak, onlara “sadece” ev kadını diyemeyiz. Feministler 
ev kadınlığını ya da ev işlerini küçümsemez veya hor görmez. Aslında 
bizim başlıca mücadelelerimizden biri ev işlerini görünür kılmak 
ve değerinin takdir edilmesini sağlamaktır. Eğer ev işleri hakettiği 
saygınlığa kavuşursa, erkekler ev işlerini sadece onaylamakla kalmayıp 
üstlenmeye bile  kalkışabilir.

Gerçekte, tüm dünyada feministlerin yürüttüğü kampanyalar 
sayesinde hükümetler, kadınların ev işlerine harcadığı ücretsiz emeğin 
maddi değerini hesapladı ve böylece kadınların katkısını kabul etmiş 
oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun (UNDP - United Nations 
Development Programme) 1995 İnsani Kalkınma Raporu’nda, 
kadınların karşılığında ücret ödenmeden yaptığı işlerin toplam 
değerinin, yılda 11 trilyon ABD dolarını bulduğu açıklandı (Yeri 
gelmişken, bir trilyonun 1.000 milyar ve bir milyarın 1.000 milyon 
olduğunu unutmayalım.).

Ev kadını olmayı seçen,  kişiliğini ve  yeteneklerini bu alanda tümüyle 
kullanabileceğini hisseden bir kadın feminist olabilir. Feminist olmak 
mutlaka evin dışında çalışmak anlamına 
gelmez. Sadece, fırsat eşitliğine dayalı 
gerçek bir tercih olması önemlidir. Yine 
de kadınlar tam gün ev kadını olmamayı 
gerçekten seçebilse; pek çok kadının bu 
işten toptan vazgeçeceğini düşünüyoruz. 
Fakat bu seçim samimi olmalıdır. Bu karar, 
koşullanmalardan, başkalarının doğrudan 
yada dolaylı baskılarından ötürü yada başka 
seçenek olmadığı için alınmamalıdır. Bununla 
birlikte şimdilik hangilerinin “koşullu” karar, hangilerinin özgür karar 
olduğunu saptamak oldukça zordur.

Bunu belirttikten sonra yinelemek istiyoruz: eğer bir feminist 
bağımsızlığını ve kişiliğini koruyabiliyor, kazancı olmadığı için eşi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AİLE, EVLİLİK, ANNELİK ve FEMİNİSTLER

Ev erkeğin kalesidir…
...bırakın onu kendisi temizlesin!

“Huzur” bozan feministler...

Feministler  evlilik kurumuna ve  aileye karşı değil mi?
Onlar değil  mi huzurlu  yuvaları  yıkan?

Hiçbir yerde, aileye de, evliliğe de karşı olduğunu söyleyen bir 
feministe rastlamadık. Buna rağmen mutsuz, eşitliğin olmadığı, 
adaletsiz evliliklere ve ailelere karşı olan birçok feminist tanıyoruz. 
Dokunulmazların pislik taşımayı reddettikleri için“toplumsal huzuru” 
bozduğu; köylülerin yada işçilerin haklarını almak için toprak ağalarına 
ya da patronlara karşı çıktığı zaman, “köyün ya da işyerinin huzurunu 
bozdukları” suçlamasında olduğu gibi, birçok feminist gerçekten de 
“yuva” yıkmış olabilir (“huzurlu” kısmıyla sonra ilgileneceğiz). Ne 
de olsa, bir kişinin  huzuru  bir başkasının huzursuzluğu olabilir. Her 
şeyden önce kadınların, aile içindeki şiddeti saran sessizlik perdesini 
yırtmaları doğru değil mi?

Tekdüze yaşamına, ağır ve sıkıcı evişlerine, karnında her yıl bir 
çocuk taşımaya karşı tepki duymaya başlayan bir kadın, “yuva yıkmakla”  
suçlanabilir mi?  Kocasının gölgesi olmak istemeyen, onun isteklerine 
boyun eğmeyi reddeden, hayatının geri kalan kısmını kocasının 
mesleğini sürdürmesine ya da meslek hırslarını gerçekleştirmesine 
yardım ederek geçirmeye karşı çıkan bir kadına baş belası der misiniz?

Kendi hayatını da yaşamak isteyen, kendine ait hayalleri ve tutkuları 
olan; kusursuz, itaatkâr, geri planda bir eş olmayı reddeden bir kadın 
mı, yoksa onun kendi kendisini inkar etmesine neden olan koca mı, 
aile kurumunu tehdit etmektedir aslında? Eğer kadın kendisine saygı 
gösterilmesini ister; fakat ailesi ya da kocası bunu yapmazsa, evin 
huzurunu  bozma suçu kesinlikle  kadının değil, diğerlerinin, değil midir?

Feministlerin (saygı ve itibar talep eden kadınların) yuva yıktığı da 
olur, ama bunlar “sözde huzurlu” yuvalardır. Dışarıdan huzurluymuş 
gibi görünen bu evlerin içinde kişiliği, duyguları ve hayalleri yıkılmış 
sayısız kadın yaşar. Kadınlar böylesi haksızlıklara karşı çıkmadıkları 
sürece evlerde huzur hüküm sürer. Kadınlar erkeklerden ev işlerini 
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İngilizce’deki eril vurguları gösteren özgün metindeki örnekler 
İngilizce’den alınmıştır.  Örneğin;  Father, baba; master, efendi; 
fraternity/fraternal,erkek kardeşlik/kardeşçe anlamına gelir.

Dear Sirs (Sayın Baylar), man to man (erkek erkeğe), 
man power (erkek  gücü),  crafts man (usta),  working man 
(işçi),  the thinking man (düşünen adam), the man in the 
street (sokaktaki adam),  fellow country men (vatandaşlar), 
the history of mankind (insanoğlunun tarihi), one man 
show (tek kişilik gösteri), man in his wisdom (akil adam), 
statesman (devlet adamı), forefathers (atalarımız), masterful 
(hükmedici), masterpiece (başeser), old masters (eski ustalar), 
the brotherhood of man (erkeklerin kardeşliği), Liberty Equality 
Fraternity (Özgürlük Eşitlik -erkek- Kardeşlik), sonsof freemen 
(özgür adamların oğulları), faith of our fathers (babalarımızın 
inancı), god the father (tanrıbaba), god the son (tanrının oğlu), 
yours fraternally (erkek kardeşçe saygılarımla), amen (amin) 
söyleyecek lafım yok.18

Türkçe’de genel  eril ifadeler  erkek ve kadınlara eşit şekilde gönderme yapmaz. 
İşadamı, sanat adamı, devlet adamı gibi kelimelerle kişiler erkekleri ima ederken 
iş kadını, sanat kadını ya da devlet kadını gibi kelimelerle tamamıyla kadınlara 
gönderme yapılır. Yani nötr olarak görülen kelimeler bile erkeklere gönderme 
yapmaktadır; diğer bir deyişle genel eril ifadeler, erkek ve kadınlara eşit şekilde 
gönderme yapmaz.(YeşimYasak,1994;44-45)-ç.n.

18     Türkçe’de de benzer biçimde kullanılan sözcük/terimler vardır. Allah baba, babaevi, 
bilimadamı, adam gibi olmak vb.-y.h.n.
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tarafından ezilmiyorsa ve onu tatmin eden gerçekten buysa, tam gün ev 
kadını olmayı seçebilir. Ev içinde eşitlik ve karşılıklı saygı olması gerekir. 
Feminizm, kadınların yapması ya da yapmaması gereken şeylerle ilgili 
tavsiyelerde bulunmaz.

Feministler, kadınların seçimlerini özgürce yapabilecekleri, ev kadını 
olmaya zorlanmayacakları, tipik “dişil rollere”, düşük ücretli “kadın 
işlerine” itilmeyecekleri ve saygı görecekleri bir toplum için mücadele 
etmektedir. Biz, kadın erkek kutuplaşmasını ve kadın erkek klişelerini 
reddediyoruz.

Her kız çocuğunun hayatta yapmak istediklerini gerçekleştirme 
ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü ve fırsatı olmalıdır. Sırf kız 
olarak doğduğu için oyuncak bebekler ve kapkacaklar onun yegâne  
oyuncakları, kollarının ve bacaklarının özgürce hareket etmesini 
engelleyen giysiler yegâne kıyafeti olmamalıdır.  Ayrıca ne evin dört 
duvarı arasına hapsedilmeli, ne zorla ev idaresi kurslarına gönderilmeli 
ne de kocasının ailesine “uyum göstermek” adına, onlara boyun eğmeye 
ve itaate zorlanmalıdır. Feministlerin kaygıları işte bu kadar basit ve 
makuldür.

Dünyaya kadın gözüyle bakmak...

Bununla birlikte feministlerin ilgi alanı; dayak, tecavüz, doğurganlık, 
ücret eşitliği gibi sadece dar anlamda tanımlanmış kimi “kadın 
sorunları”yla sınırlı değildir. Çoğumuz,  dünyadaki tüm sorunların 
bizleri ilgilendirdiğine, zira yeryüzünde olup, biten her  şeyden kadınların 
etkilendiğine inanıyoruz.

Tüm sorunlar kadınların da sorunudur; feministler eşitsizliğin, 
baskının ve sömürünün her çeşidinin yeryüzünden silinmesi; ulusal 
ve uluslararası adil bir toplumsal ve iktisadi düzenin kurulması için 
mücadele eder; feminist bakış açısının kişisel ve ulusal hayatın tüm 
alanlarına nüfuz etmesi için çalışır. 1995 Pekin Konferansı’nın ana 
sloganına göre feminizm, dünyaya kadınların gözüyle bakmaktır.

Tüm sorunlar kadınların da sorunuysa nükleer savaş, iki ülke 
arasındaki savaş, etnik ve toplumsal çatışmalar, siyaset, iktisat ve 
kalkınma politikaları, insan hakları ve bireysel özgürlükler ya da çevre 
sorunları gibi her konuda kadınlar bir görüşe sahip olmalıdır. Aslında, 
gerek insan kaynakları gerekse diğer kaynakların sınırlılığına rağmen, 
kadın örgütleri, yukarıda sözü edilen sorunların bir çoğuyla zaten 
ilgilenmektedir.
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Örneğin, Sri Lanka’da kadınlar,11 etnik sorunlara 
karşı siyasal çözümler üretmek için var güçleriyle 
çalışıyor. Pakistan’da kadınlar İslam adına kendilerine 
ve topluma dayatılmaya çalışılan ve çağdışı olan, 
kadınlara karşı yasalara yılmadan, cesaretle karşı 
çıkıyor. Pakistanlı kadınlar bu tutumlarıyla, 
sıkı yönetime ve İslami kökten dinciliğe de kafa 
tutuyor. Nepal’de kadınlar demokrasi mücadelesinde etkin bir rol 
oynuyor ve Bangladeş’te feministler, dinsel hoşgörüsüzlüğe, devletin 
İslamlaştırılmasına, çevresel yıkıma ve “yoksulların aleyhine işleyen” 
kalkınma politika ve programlarına karşı mücadelenin içindeler.

Hindistan’da kadınlar çevre sorunundan toplumsal 
şiddete  kadar  bir dizi sorunla boğuşuyor. Güney 
Asya’da kadın grupları, ulusal yaşamın çeşitli 
alanlarında yer alarak, hükümetlerin kalkınma 
konusundaki plan ve politikalarını feminist bakış 
açısıyla eleştirmekten geri kalmıyor.

Ayrıca, Güney Asya’nın nükleer silah donanımına 
ve askerileştirilmesine karşı örgütlenerek, “Biz Güney Asya’nın 
parçalarını değil, Güney Asya’da topyekun barışı istiyoruz.” diyorlar.12

Kullandığımız dil  de ataerkil mi?
Feministler önemsiz şeylere gereğinden fazla takılmıyor mu, 
sizce?  Örneğin “insanoğlu” vb. yerleşik sözcükleri bir kalemde 
değiştiremeyiz  ya!

Her ne kadar dil meselesi büyük kampanyalarımızın hiçbirinin 
konusunu oluşturmadıysa da, kullandığımız dil de ataerkil olduğu için, 
onu sorgulamayı ve değiştirmeyi önemsiyoruz.

Dil ve sözcükler önemli, üstelik kullandığımız dillerin cinsiyetçi 
olduğunu kabul etmek gerekir. Diller erkek üstünlüğünün taşıyıcısıdır; 
kadınları dışlar ve küçümser. Mademki dilde din ve ideoloji gibi, eril 
önyargıları ve erkek bakış açısını pekiştirme eğiliminde, o halde neden 

11   Türkiye’de de Türk ve Kürt kadınlar.-y.h.n.
12  Türkiye’de de kadınlar Kürt kadınlarla birlikte yıllardan beri ülkede yaşanmakta 
olan savaşın durması, demokratik kazanımların genişletilmesi, kadın hakları, kadınların 
çalışma hayatına katılımının artırılması, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi, 
LBGTİ haklarının yasalaşmasından çevre ve dış politikaya kadar her alanda mücadele 
ediyor.-y.h.n.
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bize karşı ayrımcılıkta bulunan, hakaret eden, varlığımızı ve topluma gerçek 
katkımızı tanımayı reddeden birşeyi  kabul etmek zorunda olalım?

Kadınların kamusal hayatın birçok alanına giremediği;  yani kadın 
yönetici, sporcu, dinbilimci, gazeteci, biliminsanı olamadığı dönemlerde 
chairman (yönetici), sportsman,13 newsman (muhabir) gibi terimlerin 
yaratılmış olması o günlerin gerçekliğini yansıtmaktadır.14

Bugün ise toplumsal gerçeklerin değişmesiyle birlikte dil, bazı 
durumlarda bu gerçekliği karşılamaya yetmemektedir. Kadınların kamusal 
alanlardaki etkinlikleri arttığına göre, chair-person (yönetici), sports-
person (sporcu) vb. sözcüklerin dolaşıma girmemesi için hiçbir neden 
yoktur.15

Kadınlar için  dilkonusunda  adaleti  sağlamak  çok  büyük  bir çaba 
gerektirmez; bu dilin bilincimizin ve kullandığımız sözcüklerin bir  parçası  
haline  gelmesi  için  sadece  bilinçli  bir  çaba  gerekir. Bunun yanı sıra 
bazılarımız, maneater (yamyam), manhole (lağım deliği) gibi sözcükleri 
değiştirmekte ısrarcı olmayacağını şaka yollu belirtmektedir.16 17

13    Türkçe’de de sportmen, yani sporcu-ç.n.
14    İngilizce’de “man” erkek anlamına gelir.-ç.n.  
15    İngilizce’de “person” kişi anlamına gelir.-ç.n.
16    Türkçe’de de; adam gibi olmak, Allah baba, babaevi, adamakıllı, erkekçe, 
sözünün eri olmak gibi pek çok sözcük ve deyim erkek üstünlüğünü vurgular biçim 
de dilde yer almıştır.-y.h.n.
17     Türkçe’de kadın için  kullanılan  eksik etek, kadana, kahpe, kaltak, evde kalmış 
gibi pek çok aşağılayıcı nitelikteki sözün erkekler için karşılıkları yoktur. Bir erkeği 
aşağılamak için ise kadın gibi, efemine gibi kadınlara benzeten sözler kullanılır.
(König,1992;26)
Kadınların uğraşlarını belirtirken, kullanılan sözcüklerin başına sıklıkla kadın kelimesi 
eklenerek kadın doktor, kadın yargıç gibi kullanımlar, yargıçlık ya da  doktorluk  gibi  
uğraşların temelde erkeklere özgü olduğuna vurgu yapar. Ancak, bunun yanında 
öğretmenlik yapan bir kadın için kadın öğretmen denmez. Bunun nedeni öğretmenliğin 
toplumda kadınlar için uygun görülen bir  uğraşı olmasıdır.  Dilde  cinsiyetçiliğin 
göstergelerinden biri de dolaysız biçimde söylenmesi uygun görülmeyen olguyu 
örterek dolaylı yoldan anlatma yolu olan örtmece sözcüklerin, erkeklerden çok kadınlar 
için kullanılmasıdır. Türkçe’de sıklıkla kadın   yerine   hanım,   bayan   gibi   sözcükler   
kullanılır. Kırsal kesimden gelenler ise kadın yerine abla, yenge, teyze gibi akrabalık 
terimlerinden birini kullanmayı yeğler. Akrabalık belirten bu kelimelerden bir diğeri 
de bacı kelimesidir.
Türkçe’de yetişkin bir erkek için oğlan kelimesi kullanılmaz, kullanıldığı durumlarda 
ise oğlan sözcüğü, eşcinsel bir çağrışıma yol açar. Halbuki kadınlar için kız kelimesi 
rahatlıkla kullanılmaktadır.
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