1

KADIN VE FEMINIZM
Adem ve Havva'dan bu yana insanlar çogunlukla tutkularinin, savunuculari ve uygulayicilari
olagelmislerdir. Kutsal kitaplara göre; " Tanri tarafindan kendilerine yasaklanmis bir kirmizi elmanin
çekiciligine kapilan Havva, Adem'in tüm çabalarina karsin elmayi yemistir.” Ancak Havva'nin elmayi
yemesi, gelecegin insanligina seytani, istek ve tutkularin tohumlarini atmistir. Bu nedenle, her kadin ve
erkek birbirlerine karsi çaglar boyu, istek ve tutkularinin dayanilmaz çekiciligini sunmuslardir,
sunacaklardir da...
Cinsiyet özellikleri yaninda kadin, disilik, incelik ve duygusallik ile birlikte 'dogal üretici'
konumunda doganin bir parçasi olagelmistir. Çagimiza gelenedek (feodalizm, sanayi, uzay) geçen
zamanda kadin, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik tüm zorluklarini çekmistir. Bu asamala rdan binbir
güçlükle geçerken kaybetmedigi annelik güdüleriyle de, yasamin içinde vazgeçilmez bir yere
oturmustur. Olaya nesnel olarak bakildiginda hiçbir toplum kesimi bu gerçegi yadsiyarak, kadini
görmezde n gelemez... Uzay çagindan bu yana daha bilinçli olarak benliginin mücadelesini veren kadin
simdilerde tüm, kurum ve kurulus içerisinde kendisine bir yer edinmistir bile. Ayrica her türlü
demokratik, kitle ve sivil toplum örgütlerinde de sorumluluk tasimaya baslamistir.
Ancak insanin bilinçlenmesinden günümüze kadar, insanin vazgeçemedigi 'sevgi' olgusundan
sonraki, en önemli olgunun 'çika r' oldugunu yadsiyamayiz. Duygulari, istekleri ve tutkulari yok
sayamayacagimiz sürece de olasi degildir... Ancak kadin çaglar boyu, kuvvetler dengesi dogrultusunda
kendi çikarlarindan vazgeçerek erkek lehine, onu bir otorite olarak kabul etmistir Erkegin kollari
arasinda kendisini koruma altina alan kadin toplumca, ‘Eksik etek’ olurken erkek 'Aile reisi' unvanini
almistir. Erkekteki otorite tutkusu zamanla, toplumun kadina yaklasimini da degistirirken; Anaerkil
toplumlar bile , Ataerkil toplumlar haline dönüsmüstür. Duygusalligin , inceligin ve üretgenligin
sembolü olmus ama, ekonomik özgürlükten yoksun kadin çaglar boyu erkegin baskisiyla kadercilige
siginarak avunmustur. Özellikle az gelismis ülkelerin, toplumlarin ve bölgelerin kadinlari, erkek
egemen toplum içinde gelecegini güvence altina aldigini sanmistir. Ancak çaglar boyu, ellerine ve
boynuna altindan kölelik(!) zincirini takan kadin kendisini, güvende hissetse de giderek erkek gücünün
göstergesi haline gelmistir artik. Kadinin katkisiyla açilan yolda emin adimlarla yolunda ilerleyen
erkek böylece, mantigin, iradenin ve gücün sembolü haline gelmis tir. Erkek egemen toplum haline
gelen uluslar kuvvetler dengesinide, erkekler lehine çevirerek bu gücü çaglar boyu kullanmistir.
Erkegin baskisina karsi direnen kadin, on sekizinci y.y' dan bu yana"Erkekle kadin arasinda doganin
verdigi, cinsiyet farkindan baska hiçbir ayirim olmadigin i” ileri sürerek bir mücadele baslatti. Bu
yüzyildan baslayarak kadin, erkek karsisina 'Feminizm' olgusuyla çikmis ve arayislarini sürdürmeye
baslamistir. Ancak her çagin kendine özgü dinamizmiyle kendini, hizli ve karmasik toplumsal
dinamigin içinde bulmustur. Özellikle uzay çagindan baslayarak, bilgi çagina uzanan süreçte kadin
ancak kendini göstermeye bas lamistir. Toplumsal, çalkanti ve karmasalar içindeki kadin giderek
bilinçlenmeye baslamistir artik. Güçlendikçe gelisen toplumsal sorumluluklar içerisinde, kendisine yer
bulabilme.çabasina girerken; artik dogal üretici olma özellikleri yaninda, toplumsal üretimde de yerini
almistir. En azindan kentlerde zamanla “Saçi uzun akli kisa” yakistirmasindan kurtularak zekasiyla
basarilarini kanitlamis, mantigin, iradenin ve aklin da kaynagi ola bilecegini göster mistir. Her çagda,
okuma, yazma bilen kadin sayisi artarken; orta ve yüksek tahsilli kadinlar da giderek çogalm istir.
Ancak feminizmle birlikte kadin haklarinin savunuculugu tutku halinde, giderek erkeklere esit
olma haklari savunuluculuguna dönüsmüstür . Kimileyin, kadinin erkekten daha üstün olduguna
dönüsen Feminizm olgusu esitligi asarak, erkek düsmanligi olarak algilanmistir. Hem kadin, hem de
erkek tarafindan korunamayan Feminizm’in, sözlük anlamina bakildiginda; "Toplumda kadinin
yararlanacagi haklari çogaltarak, erkegin haklarina esit hale getiren düsünce akimidir" diye tanimlanir.
Ancak bu tanim toplumda saglam dengeler olusturacagi yerde, her durum ve ortamda üstün olma
tutkusuna dönüsmüs ve kutuplasmalari ortaya çikartmistir. Halbuki bir bütünün parçalari olan, kadin
ve erke k arasindaki farkliliklar kimseye kutuplasma hakki vermez, vermemelidir de... Çünkü her iki
cinste, birbirlerinin tamamlayicisi olmak gibi bir özellikle yaratilmislardir. Ancak bir takim biyolojik
farkliliklar nedeniyle de, yasamsal görevler üstlenmislerdir.
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Heriki cinsin farkli görevler üstlendigi "Evlilik Kurumu" da, bu görevlerden birisidir. Bu
kurumu, ekonomik ve fiziki gücün üstünlük tutkusu gibi düsünmek bir güvensizlik unsurudur sadece.
Düsünce ve duygu birlikteliginin, evlilik kurumundaki sorunlari en aza indirdigi yadsinamaz. Ve bu
birlikteligi saglamis kadin, esitligi saglamis demektir. Esitligi bir tutku haline dönüstürmek ise, yanan
ocaklarin ve tüten bacalarin azalacaginin, yalniz çocuklarin da artacaginin ifadesini tasir sadece.
Toplumsal üretimdeki yerini, giderek artiran kadin ekonomik özgürlügünü ne kadar çok kazanirsa,
Feminizm’in kökeninde varolan esitlik ilkesine , o kadar daha çok ulasagi kanisindayim. Ama yine de,
esitlige giden her mücadelenin bas langiç noktasi; kadinin, kendisini kadin yapan degerlere daha
saygili olmasiyla baslar. Toplumsal ve insani degerler ölçüsünde yürütülen bu mücadele ise, insanin
kendisine olan saygisi kadar kutsal ve vazgeçilmezdir.
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